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Wstęp

Niniejsza monografia dotyczy wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w konstrukcji struktury podsystemu informatyczno-informacyjnego, w ramach zadania drugiego „Opracowanie systemu zarządzania
unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym”, realizowanego projektu
rozwojowego „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu
na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski
wschodniej”. Podsystem informatyczno-informacyjny umiejscowiony jest w zintegrowanym systemie zarządzania, w ramach przepływu informacji w systemie
informacyjnym (SI). Planowany system informatyczny w SI obejmuje przepływy informacji oraz ich informatyzację, które są istotne i niezbędne w procesie
funkcjonowania rozproszonej organizacji gospodarczej, składającej się z wielu różnych, niezależnych podmiotów zarządzanych przez różnych właścicieli,
oraz w odniesieniu do działań podmiotu koordynującego w usuwaniu azbestu ze środowiska z obszaru Polski wschodniej.
W warstwie opisowej pracy starano się uchwycić związek przydatności wykonanego prototypowego oprogramowania komputerowego z planowanymi procesami występującymi w łańcuchach logistycznych, obejmujących teren Polski wschodniej, w gospodarowaniu odpadami zawierającymi
materiał niebezpieczny jakim jest azbest. Problematyka monografii obejmuje technologie ICT, wspomagające procesy zarządzania zasobami, w podmiotach gospodarczych w łańcuchach logistycznych w celu zwiększenia tempa
i efektywności usuwania czynnika kancerogennego ze środowiska. Dziedzinowo, w obszarze tematycznym monografii należy wyróżnić cztery przekroje: 1) technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym, inżynierię oprogramowania, 2) zarządzanie procesami w niezależnych podmiotach gospodarczych
rozproszonych geograficznie, w gospodarowaniu materiałami niebezpieczny13
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mi, 3) zarządzanie koordynacyjne podmiotami gospodarczymi w łańcuchach
logistycznych przez podmiot koordynujący, 4) ochronę środowiska, związaną
z usuwaniem czynnika kancerogennego1, poprzez unieszkodliwianie techniką
składowania na składowiskach podziemnych lub też naziemnych odpadów
niebezpiecznych.
Z punktu widzenia posiadaczy2, którzy mają zamiar lub pozbywają się,
bądź też są zobowiązani do pozbycia się wyrobów zawierających azbest, istotny jest problem pozbycia się wyrobów i odpadów. Problem ten wynika z tego,
że azbest jest substancją niebezpieczną i posiadacze zobowiązani są do korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, posiadających uprawnienia i odpowiednie wyposażenie do jego usuwania. Przepisy prawne nakładają obowiązki na posiadaczy w zainicjowaniu i zaplanowaniu procesu usuwania WZA do
końca 2032 roku3. Natomiast do obowiązków przedsiębiorców należy uzyskanie uprawnień i postępowanie zgodne z przepisami prawa. Poszczególne operacje w procesie usuwania i unieszkodliwiania: ciąg, kolejność, zdeterminowane – są przepisami prawnymi (rys. 1), ponadto wszystkie działania musza
być prowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska4.

W niniejszej pracy przez „usuwanie czynnika kancerogennego” rozumie się proces usuwania ze środowiska wyrobów zawierających azbest (WZA) w miejscu ich wystąpienia (u posiadacza) i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest (MZA) w postaci odpadów zawierających azbest (OZA) poprzez składowanie na składowiskach podziemnych, (naziemnych)
odpadów niebezpiecznych.
2
Jest to termin obejmujący pojęciowo pierwszych posiadaczy: właścicieli, użytkowników,
zarządców nieruchomości obiektu, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych
miejsc zawierających azbest (WZA/OZA).
3
„§2.2 Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla
środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.” oraz „§ 3. Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.”. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8 poz.  31).
4
Przez ochronę środowiska „Rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
b) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego”.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Art. 3 punkt 15 (Dz.  U.  z 2008 r.
Nr 25, poz.  150, z późn. zm.).
1
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Rysunek 1. Łańcuch logistyczny o strukturze liniowej w procesie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Działania związane z przepływem odpadów zawierających azbest od
miejsc ich powstawania do składowisk odpadów niebezpiecznych, należą do zagadnień obszaru logistyki. Ze względu na działalność w przestrzeni gospodarczej
są one domeną logistyki gospodarczej. Ze względu na to, że prawnie zabroniony jest obrót5 MZA i działania polegające na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwianiu, a wic są one usługami, a zatem domeną logistyki gospodarczej usług.
W logistyce, podstawowym terminem jest m.in. stosowanie pojęcia łańcucha logistycznego. Łańcuch logistyczny w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest może być rozpatrywany z wyodrębnionymi ogniwami decyzyjnymi6, gdy składa się ze zbioru współpracujących ogniw. Ogniwami są jednostki organizacyjne7 cechujące się autonomią w podejmowaniu
decyzji a dodatkowo, w przypadku podmiotów gospodarczych występuje swo5
Wprowadzenie do obrotu oznacza „odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu”. Art. 3. ust. 12 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów […], „1. Zabronione jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub
ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.2. Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są w szczególności: 1) azbest; 2) PCB.”
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Art. 160. (Dz.  U.  z 2008 r.
Nr 25, poz.  150, z późn. zm.).
6
Łańcuch logistyczny można również rozpatrywać w ujęciu sieciowym lub ujęciu
procesowym.
7
Według ESA95 (Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych) jednostkami organizacyjnymi mogą być należy jednostki z segmentów: gospodarstw domowych, instytucji niekomercyjnych (non-profit), instytucji finansowych, finansów publicznych, przedsiębiorstw
(for profit).
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boda działalności oraz gospodarowanie na własny rachunek, ze zdolnością
zaciągania zobowiązań. W zawężonym rozumieniu, ogniwo składa się z jednostki decyzyjnej (Decydenta) i zasobów będących w jej dyspozycji. Pomiędzy
współpracującymi ogniwami następuje świadczenie usług, przepływają różne
strumienie w obydwu kierunkach, oraz następuje wymiana zasobów z otoczeniem. Sprawne współdziałanie ogniw polega na obserwowaniu rynku, procesach negocjacyjnych, fizycznym przepływie towarów oraz wymianie informacji i dokumentów pomiędzy ogniwami (rys. 2).

Rysunek 2.	Przepływ strumieni pomiędzy ogniwami łańcucha logistycznego podczas procesu
świadczenia usługi

W obszarze tematycznym, ogniwem początkowym łańcucha logistycznego8 są posiadacze WZA, a ogniwem końcowym jest właściciel składowiska
odpadów niebezpiecznych. W relacji X2B, przepływ zidentyfikowanych strumieni następuje pomiędzy posiadaczem WZA w segmencie (X)9, a przedsię8
Łańcuch logistyczny w niniejszej monografii jest graficznie przedstawiany jako odpowiednik grafu. W najprostszym przypadku, graf składa się z dwóch węzłów: źródła i ujścia oraz łuku
wyrażający połączenie transportowe między nimi (szerzej w pracy Nowakowski T. Niezawodność
systemów logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s.  70).
9
Podział segmentów został dokonany w oparciu o ESA95.
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biorcą (B) w procesie świadczenia usług, oraz pomiędzy przedsiębiorcą (B)
a właścicielem składowiska w segmencie administracji (G) lub biznesu (B).
Łańcuch logistyczny o strukturze liniowej w usuwaniu azbestu z przepływami różnych strumieni został przedstawiony na rys. 3.

Rysunek 3.	Przepływ strumieni łańcuchu logistycznym o strukturze liniowej pomiędzy posiadaczem
WZA a biznesem w segmencie X2B oraz B2B (B2G) w procesie świadczenia usług

Zbiór jednostek organizacyjnych, przepływy strumieni pomiędzy nimi
oraz komunikacja tworzą system logistyczny, a zarazem system gospodarczy.
System logistyczny to celowo zorganizowane i zintegrowane działania w obszarze świadczenia usług, oraz odpowiadające im przepływy strumieni materiałów, informacji i strumieni finansowych (płatności), umożliwiających sprawne działania jednostek z uwzględnieniem wymagań prawnych.
Rozważania w dalszej części pracy koncentrują się na technologiach ICT
wspomagających procesy zarządzania zasobami w łańcuchach logistycznych
podmiotów gospodarczych, zapewniające zwiększenia tempa usuwania czynnika kancerogennego ze środowiska, oraz elementach pozostających we wzajemnej relacji w systemie logistycznym w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu, głównie pomiędzy sześcioma obszarami (rys. 4):
1.	 Interesariusze. Podstawą projektotwórczą dla Wykonawców jest zbiór potrzeb i realne pragnienia interesariuszy (uczestników, aktorów), którzy
mają realny czy potencjalny wpływ w gospodarowaniu WZA. Dotyczy
to jednostek organizacyjnych, a w przypadku ICT to odbiorcy końcowi
17
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oprogramowania. Należą do nich użytkownicy systemów informatycznych i oprogramowania (end-users) oraz osoby odpowiedzialne za działanie systemów technicznych (za specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia techniczne).
2.	 Zasoby. Zasobem jest to wszystko, co znajduje się w dyspozycji interesariuszy i jest przez nich zbywalne, tj. posiadają tytuł prawny do zasobu. Zasób ma atrybuty wymiany i wartości. Atrybutami zasobu jest:
lokalizacja zasobu, wielkość zasobu (wymiar), struktura zasobu, liczebność zasobu, własność zasobu, dostępność zasobu, jakość zasobu, wartość zasobu. W przypadku technologii ICT zasobami są zasoby osobowe, sprzętowe, programowe oraz zasoby w kontekście użycia10.
3.	 Środowisko (przyrodnicze, naturalne). Interesariusze dysponując zasobami funkcjonują w środowisku, które również można traktować jako
zasób w kategoriach środowiska i społecznych. Kontekst środowiskowy związany jest z oczyszczeniem kraju ze niebezpiecznych wyrobów11
10
Kontekst użycia to nie tylko środowisko (politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego, środowiska, prawnego), w którym działa aplikacja lecz również użytkownicy, ich
praca (cel działań, zadania, czynności). Standard ISO 9241-11: Guidance on usability, opisuje
charakterystykę kontekstu użycia, jako cechy:
• Użytkownika w kontekście jego potrzeb (Description of users). Cechy użytkownika w aspekcie wiedzy, doświadczenia, wykształcenia, umiejętności, (np. doświadczenie w zakresie
oprogramowania, sprzętu komputerowego, zadań, działań organizacyjnych, edukacji, szkoleń) oraz cech osobistych i fizycznych atrybutów (np. wiek, płeć, fizyczne zdolności, intelektualne zdolności, motywacja, niepełnosprawność).
• Zadań do wykonania (Description of tasks). Szczegóły o pracy użytkownika i zadań dla
których oprogramowania będzie użyte, np. nazwa zadań, czas trwania, parametr czasowy zadań (optymistyczny, najbardziej prawdopodobny, pesymistyczny), cykliczność zadań, ważność zadań (zadanie krytyczne, punk kontrolny, zadanie sumaryczne, podzadanie), elastyczność (zapas czasowy), zależności zadań (zakończenie – rozpoczęcie, rozpoczęcie – rozpoczęcie, rozpoczęcie zakończenie, zakończenie – zakończenie).
• Wyposażenia (Description of equipment). Szczegóły dotyczące parametrów technicznych
sprzętu komputerowego, oprogramowania i niezbędnego oprzyrządowania w kontekście
zadań lub komponentu systemu.
• Środowiska (Description of environment). Opis środowiska technicznego, które jest niezbędne do pracy, np. sprzęt komputerowy i podstawowe oprogramowanie działającego
w sieci LAN. Opis środowiska fizycznego warunków miejsca pracy (mikroklimat pracy),
np. temperatura, wilgotność, warunki oświetleniowe, hałas. Opisu miejsca pracy, np. powierzchnia pracy, wyposażenie biurowe, lokalizacja. opis bezpieczeństwa i higieny pracy, np. zabezpieczenie miejsca pracy, czas pracy. Opis środowiska organizacyjnego (społecznego i kulturowego), np. miejsce w strukturze organizacyjnej, liczebność, struktura
i skład jednostki organizacyjnej, kultura zarządzania.
11
Użytkowanie wyrobów zawierających azbest odbywa się na ściśle określonych warunkach. Opis warunków zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
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i odpadów, a w konsekwencji zmniejszenie emisji niebezpiecznych substancji i uzyskaniem warunków do poprawy ochrony zdrowia mieszkańców. Również w przypadku technologii ICT, wykorzystywane technologie powinny mieć co najmniej neutralny wpływ na środowisko. Ochrona i poprawa jakości środowiska jest istotnym elementem każdej inwestycji, w tym przypadku inwestycji w sprzęt i osprzęt komputerowy. Faktem jest, że system informatyczny będzie bezpośrednio interferował ze
środowiskiem naturalnym, w związku z tym postulaty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dotyczyły innych kwestii, np. spełnianie ekologicznych zasad recyklingu urządzeń informatycznych, posiadanie certyfikatów bezpieczeństwa dla środowiska czy ich energochłonność, np. CE, TUV/GS, TCO 5.2, EPA Energy Star.
4.	 Zanieczyszczenie środowiska azbestem na skutek wprowadzenia i użytkowania materiałów zawierających azbest12. Istotą działań interesariuszy jest dysponowanie zasobami w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z dbałością o bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz w sposób
niepogarszający stanu środowiska.
5.	 Czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń wiąże się z czterema wymiarami świata: trzema wymiarami przestrzeni oraz czwartym wymiarem, jakim jest
czas (x, y, z, t). Głównie istotne są trzy elementy czasoprzestrzeni:
1) Dyspersja geograficzna zasobów MZA oraz interesariuszy korzystających z ICT; 2) Zmienność warunków, stanów w środowisku związana
z upływem czasu (sezonowość działań w cyklu życia azbestu, zmiana
stanu pilności usuwania azbestu na wskutek zmian stanów natury, istniejących procesów naturalnych, procesów rzeczywistych zachodzących
w środowisku, np. deszcz, śnieg, kataklizmy, pory roku, zjawiska fizyczne, procesy chemiczne); 3) Czas jest wyznacznikiem okresu, w którym
w Polsce powinien być rozwiązany problem eksploatacji WZA do końca
2032 roku.
6.	 Aspekty prawne. Aspekty prawne dotyczą pięciu istotnych elementów:
1) Respektowanie: a) zasady równości szans jednostek organizacyjnych,
b) zrównoważonego rozwoju, c) swobody przedsiębiorczości, d) niedyz dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz.  649, z późn. zm.) oraz nowelizacja Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz.  1089).
12
Wyroby i odpady zawierające azbest stanowią źródło zanieczyszczenia elementów środowiska jak: wody powierzchniowe, gleby i grunty, powietrze.
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skryminacji13 bezpośredniej lub pośredniej opartej na innych kryteriach,
lecz mogącej mieć takie same skutki podmiotów zaangażowanych w proces usuwania azbestu. 2) Zdrowia publicznego, aspekty prawne nakładają obowiązki na posiadaczy oraz na uprawnione podmioty w łańcuchu logistycznym, przestrzegania przepisów BHP14 i procedur bezpieczeństwa, uzyskania zezwoleń na prace związane z MZA. 3) Zobowiązania
Wykonawcy do wykonania prac wdrożeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, jeżeli wystąpią dane osobowe.
4) Nabycie praw majątkowych w zakresie wyspecyfikowanych pól eksploatacji lub umów licencyjnych do systemu informatycznego SIG, które
można uznać za oprogramowanie dedykowane (doprecyzowanie aspektów praw autorskich nastąpi w Umowie usługi wdrożenia). 5) Odbiorów prac wdrożeniowych w zakresie potwierdzenia, dostarczenia przedmiotu wdrożenia, a w przypadku oświadczeń o odbiorze utworu – protokołów odbiorów poszczególnych faz wdrożenia (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art.  55 ust. 3,
Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz.  83, z późn. zm.).
Podjęta tematyka badawcza monografii dotyczy działań inżynierskich
związanych z opracowaniem prototypowego systemu informatycznego, wspomagającego podmioty gospodarcze, tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej, oraz prototypowego systemu informatycznego wspomagającego podmiot koordynujący pracę wielu łańcuchów logistycznych, związanych z procesem usuwania materiałów zawierających azbest i unieszkodliwianiem powstałych odpadów niebezpiecznych na podziemnych lub naziemnych składowiskach.
W szczególności, autora monografii zainteresowała wiązka problemów,
które można sformułować w postaci pytań badawczych:
1.	 Czy istnieje i można opracować alternatywną metodę cyfrowego ewidencjonowania WZA/OZA w stosunku do zaproponowanego rządowego rozwiązania ESIP znajdującego się w dokumencie POKA, która byłaby łatwiejsza w realizacji na poziomie legislacyjnym, organizacyjnym
i infrastrukturalnym?

13
Dziennik ustaw z 26 marca 2010 nr 47 poz.  278, z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14
Na przykład Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz.  1824).
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2.	 Czy zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ewidencji WZA/OZA na mapach cyfrowych może zostać wykorzystana do monitorowania zmian przestrzeni urbanistycznej oraz do procesów społeczno-gospodarczych?
3.	 Czy technicznie wykonalne jest zarządzanie rozproszonymi geograficznie
zasobami niezbędnymi do usuwania i unieszkodliwiania azbestu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych?

Rysunek 4.	Kluczowe elementy w ujęciu systemowym w tematyce badawczej

W realizacji tematyki przyjęto schemat ogólnego dedukcyjnego procesu
rozwiązywania problemów, na który składają się następujące etapy: identyfikacja problemu gospodarczego i ocena możliwości wspomagania technologiami ICT podmiotów gospodarczych, analiza stanu prawnego oraz przedstawienie alternatywnego sposobu rozwiązania problemu usuwania azbestu z terytorium Polski z przyjętego przez Rząd Polski „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” (POKA), dyskusja naukowa, przedstawienie
trzech projektów w podejściu procesowym: 1) Projekt budowy prototypowego SIG, 2) Projekt wdrożenia i wsparcia SIG, 3) Projekt likwidacji SIG (eksploatowanych systemów informatycznych), synteza i wnioskowanie.
21
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n

Struktura monografii

Monografia składa się z sześciu numerowanych rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowana jest rozdziałem nienumerowanym – zakończeniem, zawiera definicję najważniejszych pojęć, bibliografię i suplement. Całokształt podjętej tematyki został zagregowany w następujący sposób: identyfikacja problemu, analiza skali problemu i ogólny sposób rozwiązania tego
problemu został przedstawiony w rozdziale pierwszym monografii. Część badawcza została przeprowadzona w rozdziale drugim, stanowi on trzon monografii, w którym w syntetyczny sposób zawarto najważniejsze elementy, a rozwinięcie ich treści zostało przedstawione w następnych rozdziałach. Merytorycznie, plan monografii w zakresie technologii ICT obejmuje opis procesów
trzech opracowanych projektów, wchodzących w skład portfela projektu Systemu Informatycznego GeoAzbest (SIG):
1.	 Projekt budowy SIG oraz realizacja informatyczna w oparciu o jego założenia podczas trwania projektu rozwojowego (szczegóły w rozdz. 3
i rozdz.  4).
2.	 Projekt wdrożenia i wsparcia SIG (rozdz. 5).
3.	 Projekt likwidacji SIG (rozdz. 6).
Poszczególne projekty związane są z działaniami powiązanymi z opracowanym cyklem życia systemu informatycznego GeoAzbest. Projekt budowy
systemu informatycznego GeoAzbest obejmuje opis dwóch procesów: 1 Proces
koncepcyjny, 2. Proces wytwórczy (cykl budowy oprogramowania). Natomiast
projekt wdrożenia i wsparcia SIG obejmuje trzy procesy: 1. Proces wdrożenia
(cykl wdrażania), 2. Częściowo proces eksploatacji (cykl eksploatacji), 3. Proces wsparcia, również określany jako proces opieki nad SIG. Projekt likwidacji
obejmuje dwa procesy: 1. Archiwizacja, 2. Utylizacja sprzętu komputerowego.
Opis podejścia procesowego zamiast opisu podejścia projektowego poszczególnych projektów wynika, z tego, że każdy przygotowany projekt powinien być opracowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami. Ponadto,
każdy projekt ma odpowiednią strukturę, którą należałoby w całości przedstawić. Natomiast koncepcja opisu procesowego umożliwia opisanie tych zagadnień, które są najbardziej istotne z punktu widzenia tematyki pracy. Po drugie w projektach zastosowano model cyklu Deminga Plan-Do-Check-Act „Planuj-Wykonuj-Sprawdzaj-Działaj” (PDCA).
Takie założenia skutkują odpowiednimi zapisami rozdziałów. Zamiast zapisu Projekt budowy SIG, Projekt wdrożenia i wsparcia SIG, Projekt likwida22
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cji SIG, zastosowano zapis Proces budowy SIG (rozdz. 3), Proces wdrożenia
i wsparcia SIG (rozdz. 5), Proces likwidacji SIG (rozdz. 6). Ujęcie procesowe,
gdzie proces jest rozumiany jako działania wykorzystujące zasoby i zarządzanie w celu przekształcenia wejść w wyjścia. Często wyjścia z jednego procesu
stanowi wejście do następnego procesu. Zastosowanie sytemu procesów czy
to w organizacji, czy też w organizacjach rozproszonych o różnej strukturze
własnościowej zarządzanej przez inną jednostkę, wraz z identyfikacją i interakcją tych procesów oraz zarządzanie tymi procesami można określić jako
„podejście procesowe”. Natomiast stosowanie cyklu Deminga zmienia sposób
postępowania podczas realizacji projektu rozwojowego.
Struktura rozdziału drugiego z implikacją treści na kolejne rozdziały została przestawiona na rysunku 5.

Rysunek 5.	Struktura rozdziału drugiego z implikacją treści na kolejne rozdziały
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W podejściu naukowym rozdział drugi zawiera, we wprowadzeniu, metodą top-down najistotniejsze elementy procesu badawczego: tematykę badawczą, problematykę, problem główny, przedmiot i podmiot badań oraz elementy
logiki interwencji. Wszystkie działania projektowe wiążą się z zastosowaniem
podejścia systemowego, wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych,
również w procesach wspomagających (np. komunikacji i wymiany dokumentów pracowników w zespołach) oraz na pracy zespołowej. Dekompozycja tematu badawczego została przeprowadzona w sześciu podrozdziałach wg schematu przedstawionego na rysunku 5, a rozdział 2.1 w szczegółach na rysunku 6.

Rysunek 6.	Szczegółowa struktura podrozdziału Wprowadzenie w rozdziale drugim

Ponieważ projekt rozwojowy dotyczy składowania odpadów niebezpiecznych na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych w kopalni
Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”, celowe było przedstawienie w podrozdziale drugim, krótkiej charakterystyki miejsca docelowego składowania odpadów w układzie: przedstawienie położenia geograficznego i podziału administracyjnego województwa, zakresu rzeczowego i czasowego składowania
odpadów zawierających azbest.
24
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W podrozdziale trzecim pt. Integracja podmiotów gospodarczych w łańcuchach logistycznych dokonano wyodrębnienia obszaru logistycznego, który
będzie podlegał informatyzacji. Zaproponowane rozwiązania z obszaru logistyki i ICT powinny wpisywać się w przestrzeń prawną różnych dokumentów prawnych.
Analiza stanu i uwarunkowań prawnych, w szczególności z uwzględnieniem rozwiązań informatycznych, zawarta została w podrozdziale czwartym pod tytułem Analiza stanu i uwarunkowań prawnych. Scharakteryzowano w nim problem gospodarczy i przedstawiono rozwiązania logistyczne ze
wspomaganiem ICT dotyczące stron, które pośrednio lub bezpośrednio są zaangażowane w problematykę usuwania azbestu, tymi stronami są interesariusze. Identyfikacja, podział, charakterystyka, potrzeby i ewentualne skutki
dla interesariuszy przedstawiono w podrozdziale piątym rozdziału drugiego.
Rdzeniem monografii w zakresie ICT jest podrozdział szósty, w którym
przedstawiono w oparciu o koncepcję cyklu życia systemu informatycznego
docelowy cykl życia systemu informatycznego określony terminem GeoAzbest.
W rozdziale trzecim przedstawiono założenia i opis infrastruktury technicznej prototypu systemu informatycznego GeoAzbest. Dekompozycja SIG została dokonana i przedstawiona w sześciu podrozdziałach wg schematu przedstawionego na rys.  7.

Rysunek 7.	Struktura rozdziału trzeciego Proces budowy systemu informatycznego GeoAzbest
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Kolejny rozdział ma na celu szczegółowe przedstawienie rozwiązań informatycznych. Poszczególne podrozdziały zawierają opisy aplikacji w układzie: założenia, ujęcie przedmiotowe (wyszczególnienie interesariuszy), ujęcie przedmiotowe (opisanie celu działania i sposobu zaspokojenia potrzeb interesariuszy), ujęcie czynnościowe lub funkcyjne (zadania, czynności, funkcje realizowane). System informatyczny GeoAzbest jest serwisem internetowym, w którym zawarto inne specjalistyczne serwisy oraz aplikacje występujące w postaci serwisów internetowych. Podział oprogramowania na serwisy
i aplikacje jest tylko podziałem logicznym, związanym z budową i złożonością oprogramowania. Elementy składowe SIG zostały przedstawione w poszczególnych podrozdziałach (rys.  8).

Rysunek 8.	Struktura rozdziału czwartego Prototyp systemu informatycznego GeoAzbest

Piąty rozdział monografii, dotyczy opisu procesu wdrożenia SIG. Rozdział ten jest o tyle istotny, że zawiera on kodyfikację wiedzy przełożoną na
aspekt praktyczny. To etap wdrożenia rozpoczynający proces eksploatacji, wyznaczył sens budowy SIG dla interesariuszy. Struktura rozdziału piątego została ograniczona do niezbędnego minimum, a rozkład podrozdziałów został
przedstawiony na rysunku 9.
Szósty rozdział monografii, bez podrozdziałów w całości przedstawia
projekt likwidacji SIG w postaci dwóch procesów: archiwizacji danych i utylizacji sprzętu komputerowego. Zaplanowanie procesu likwidacji w cyklu życia
systemu SIG jest o tyle celowe, że okres użytkowania SIG powinien wynosić
co najmniej 20 lat, jednak trudno oczekiwać od producentów urządzeń informatycznych wsparcia sprzętowego przez tek długi okres. Dlatego z przyczyn
technicznych muszą nastąpić momenty migracji na nową infrastrukturę techniczną, platformę sprzętowo-programową oraz platformę programową. Elementy składowe rozdziału szóstego zostały przedstawionego na rysunku 10.
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Wstęp

Rysunek 9.	Struktura rozdziału piątego Proces wdrożenia systemu informatycznego GeoAzbest

Rysunek 10.	Struktura rozdziału szóstego Proces wdrożenia systemu informatycznego GeoAzbest

Rozdział końcowy pracy Zakończenie stanowi podsumowanie, zawierające konkluzje nad wykonanym systemem informatycznym GeoAzbest.
Przedstawiona praca zawiera opis trzech projektów wchodzących w skład
portfela projektu SIG, stworzonego w ramach zadania konstrukcji struktury
podsystemu informatyczno-informacyjnego. Portfel projektu SIG był realizowany w oparciu o budżet projektu rozwojowego, zgodnie z jego zatwierdzonym
zakresem i z harmonogramem. Wytworzone aplikacje są opisywane w ujęciu
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procesowym w poszczególnych rozdziałach na podstawie podejścia projektowego zarządzania projektami.
Dokładny opis serwisów i aplikacji został przedstawiony w monografii,
któryej autorami rozdziałów jest Bogdan Wit, Dariusz Kuś, Marek Malendowski: System informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013.

1. Problem gospodarczy usuwania azbestu
z terytorium Polski
i wspierające technologie ICT

1.1.	Wprowadzenie
Wyroby pokryciowe zawierające azbest w latach 60., 70. i przede
wszystkim w latach 80. zamieniły wygląd polskich dachów, z przykrytych
strzechą i papą, na pokrycie tanim, lekkim materiałem o nazwie handlowej
eternit. Eternit był powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych, administracji i przedsiębiorstwach, na różnego rodzaju budynkach i budowlach.
Również ze względu na swoje unikalne właściwości minerału, azbest był mieszany z innymi materiałami i w tej formie stosowany w wielu wyrobach, wykorzystywanych m.in. w:
— budownictwie (z uwzględnieniem wyrobów azbestowo-cementowych),
— przemyśle (z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych, uszczelek),
— motoryzacji (z uwzględnieniem szczęk i okładzin hamulcowych, sprzęgła),
— innych nietypowych zastosowaniach (z uwzględnieniem tkanin, mat, tektur azbestowych, sznurów uszczelniających).
Produkcja, wprowadzenie na rynek i montaż WZA jest już zaszłością historyczną, jednak szacuje się, że w użytkowaniu jest ok. 12–15 mln ton wyrobów azbestowych. Szacunek został wykonany na podstawie wielkości produkcji wyrobów azbestowych w Polsce, powiększony o import ok. 2 mln ton,
pomniejszony o przybliżoną wielkość już zeskładowaną15. Ministerstwo GoBaniak R., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. 87 posiedzenie Sejmu w dniu
17 marca 2011 r. (zapis stenograficzny).
15
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spodarki przyjmuje16, że na dachach i elewacjach jest 1 miliard 350 milionów m2 wyrobów azbestowych, przede wszystkim eternitu płaskiego i falistego. Według danych z dokumentu POKA szacuje się, że na „terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach
2003–2008 usunięto ok. 1 mln ton). Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009–2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają
się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu
państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego” (POKA, 2010, s.  5).
Problem usunięcia wyrobów azbestowych z użytkowania oraz odpadów
niebezpiecznych ze środowiska, dotyczy olbrzymiej grupy gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, podmiotów administracji samorządowej i rządowej.
Na obszarze województwa lubelskiego: w gospodarstwach domowych
znajduje się zdecydowana większość WZA ok. 806 296,70 Mg (ok. 99,5%),
w tym głównie na terenach wiejskich, we własności komunalnej należącej
do gmin ok. 1 486,70 Mg (ok. 0,18%) WZA, a do osób prawnych, w tym
mienia samorządu województwa lubelskiego ok. 2 561,32 Mg (ok. 0,32%)17.
Ponieważ wyroby azbestowe ze wglądu na swoje zalety były powszechnie stosowane przez obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje, to pojawił się
problem społeczny pociągający skutki ekonomiczne nie tylko dla obywateli, ale także całego państwa. Zbyt wolne tempo usuwania azbestu, powoduje określone skutki społeczne, gospodarcze, polityczne, prawne, ekonomiczne,
a przede wszystkim w zakresie zdrowia publicznego. Do negatywnych skutków w zakresie zdrowia publicznego można zaliczyć:
1.	 Szkodliwe oddziaływanie włókien azbestu znajdujących się w powietrzu
na zdrowie obywateli Polski, związane z długotrwałą ekspozycją. Wystąpienie chorób płuc i innych schorzeń generuje skutki ekonomiczne związane z kosztownym dla budżetu państwa leczeniem oraz skutki społeczne, które związane są z eliminacją osób z aktywności zawodowej.
2.	 Wzrost zachorowalności i zwiększenie liczby zgonów znajduje odzwierciedlenie w stosunkach międzyludzkich i pogarsza atmosferę domu rodzinnego. Skutki psychiczne związane z ludzkim cierpieniem oraz oddziaływanie społeczności powoduje, że jako kraj niezamożny powinni-

16
Bryzek T., Główny Koordynator Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–
–2032 w Ministerstwie Gospodarki, 46 posiedzenie Komisji Środowiska w dniu 16 czerwca
2010 r. (zapis stenograficzny).
17
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2013, s.  88.
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śmy w sposób skoordynowany realizować działania w celu przyspieszenia tempa usuwania azbestu ze środowiska.
3.	 Zdrowotne negatywne oddziaływanie dla zdrowia zwierząt, powodując
koszty leczenia i utylizacji w przypadku śmierci. Z cierpieniem zwierząt
gospodarskich czy domowych związane są uczucia przywiązania ludzi do
zwierząt, co ma również negatywne oddziaływania na sferę psychiczną
ludzi. W przypadku zwierząt dzikich, zwierzęta również cierpią, następuje degradacja populacji i zakłócenie łańcucha pokarmowego w środowisku.
Oprócz skutków zdrowotnych, zalegający azbest przede wszystkim na
elewacjach lub dachach domów wywołuje skutki ekonomiczne. Jest to związane z ograniczeniem możliwości modernizacyjnych obiektów lub działań inwestorskich na terenach, na których znajduje się azbest, dopóki nie zostaną
wykonane prace związane z jego usunięciem. Również obiekty budowlane, na
których znajdują się materiały zawierające azbest nie są odpowiednio remontowane ze względu na zawartość materiału niebezpiecznego i w ten sposób
pogarszają się parametry eksploatacyjne budynków powodując skrócenie okresu ich użytkowania. Po drugie, zalegający na budynkach azbest nie wpływa
wizualnie korzystnie na przestrzeń publiczną oraz zewnętrzny wygląd obiektów budowlanych. Prowadzi to do obniżenia wartości ekonomicznej i atrakcyjności przestrzeni, w kontekście rozwoju infrastruktury i urbanistyki. Po trzecie, tam gdzie spotykamy obiekty z azbestem, są one mało atrakcyjne agroturystycznie i nie jest rozwijane zaplecze turystyczne, zwłaszcza dotyczy to
terenów wiejskich.

1.2.	Programy usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest
W Polsce, najważniejszym dokumentem, który w sposób kompleksowy opisuje problematykę usuwania azbestu ze środowiska jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski na lata 2003–2032” przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja
2002 r. Uchwałami Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.
i nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. została przyjęta aktualizacja programu pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”,
(POKA). Realizacja zadań przewidzianych w tym dokumencie jest wieloletnia
i dotyczy zaangażowania administracji publicznej i instytucji działających na
trzech poziomach administracji: centralnej, wojewódzkiej, lokalnej.
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W dokumencie POKA zostały określone trzy cele programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032:
1) „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2) Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
3) Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko”18.
Z punktu omawianej tematyki monografii istotne są zapisy w POKA, dotyczące wykorzystania technologii ICT w monitoringu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Rozdział 3.4 w dokumencie POKA zawiera informacje dotyczące „Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu
usuwania wyrobów zawierających azbest” (ESIP). Zadaniem systemu ESIP jest
monitoring realizacji działań zapisanych w dokumencie POKA. Dotychczasowa wojewódzka baza danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest
(WBDA) będzie rozbudowana o nowe funkcjonalności (rys. 1.1):
— „prezentację wyników inwentaryzacji ilości i przestrzennego rozmieszczenia
azbestu i wyrobów zawierających azbest,
— planowanie i wspomaganie logistyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
— monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.”19.
W przyszłości zakłada się, że ESIP będzie systemem docelowym, z wykorzystaniem zasobów bazy WBDA, z którą zostanie zintegrowany (rys. 1.2).
Planowana budowa ESIP zakłada wieloetapowość działań:
• „pozyskanie ortofotomapy jako warstwy podkładowej,
• pozyskanie ewidencji gruntów,
• powiązanie ewidencji gruntów z ortofotomapą,
• budowa relacyjnej bazy danych przestrzennych, integrującej dane pochodzące z różnych źródeł (np. z www.bazaazbestowa.pl),
• analizy i wizualizacja,
• wdrożenie systemu i rozpoczęcie monitoringu realizacji zadania” (POKA,
2010, s.  24).
Zgodnie z założeniami utworzenia bazy ESIP, nastąpi powiązanie ortofotomapy z działkami ewidencyjnymi, a to z kolei pozwoli na odniesienie konkretnych budynków do danych adresowych i umożliwi przeprowadzenie szeregu analiz z dokładnością do poziomu działki ewidencyjnej, gminy, powiatu, województwa i kraju. ESIP może zostać wykorzystany do następujących
celów:
18
19

POKA, 2010, s.  5.
POKA, 2010, s.  24.
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Rysunek 1.1.	Wojewódzka baza danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest
Źródło: http://www.bazaazbestowa.gov.pl, dostęp 28.08.2013

„wyników inwentaryzacji,
weryfikacja wyników inwentaryzacji,
wskazanie lokalizacji „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych,
wskazanie lokalizacji podmiotów zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
• przygotowanie mapy stopnia pilności usuwania azbestu (na podstawie danych przekazanych przez właścicieli, użytkowników obiektów budowlanych),
• przygotowanie mapy rozmieszczenia azbestu,
• monitoring realizacji Programu” (POKA, 2010, s.  25).
Planuje się, że pełne wdrożenie i zintegrowanie systemu ESIP nastąpi
w 2015 roku.
•
•
•
•
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Rysunek 1.2.	Elektroniczny System Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest w bazie azbestowej
Źródło: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/esip, dostęp 28.08.2013

Według zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2013 r. Nr 0, poz.  21) plany gospodarki odpadami są opracowywane na
poziomie krajowym i wojewódzkim, z uwzględnieniem odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany plan, w tym przywożonych
na ten obszar odpadów niebezpiecznych (art. 34 punkty 3–4). Na poziomie
34
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województwa Lubelskiego, w zakresie usuwania WZA, istotnym dokumentem
jest uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla terenu Województwa Lubelskiego na lata 2012–2032”20. Na poziomie lokalnym, tj. powiatu i gminy w realizację programu usuwania azbestu
zaangażowany jest samorząd powiatowy i samorząd gminny. Przy czym każda gmina powinna przygotowywać i aktualizować program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach planów gospodarki odpadami. Również do samorządu należy coroczne sporządzanie informacji w zakresie realizacji zadań POKA oraz ich przekazywanie marszałkowi województwa.

1.3.	Rozwiązywanie problemów gospodarczych
w usuwaniu azbestu wspomaganymi technologiami ICT
Współcześnie, trudno sobie wyobrazić, że przy tak dużym rozwoju techniki informatycznej, powszechności dostępu do urządzeń i sieci Internetowej oraz możliwości aplikowania środków finansowych z różnych programów europejskich, nie można było by wykorzystać ICT w działalności
e-administracji i działalności gospodarczej. Informatyzacja również dzisiaj dotyczy gospodarki odpadami. Zwłaszcza, że przepisy prawne nakładają obowiązki na różne podmioty w gromadzeniu danych w elektronicznych bazach danych. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Nr 0,
poz.  21) wprowadza pojęcie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (BDO). W zakresie odpadów BDO gromadzi informacje o (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  21, art. 79):
• „5) rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach; […]
• 8) decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń
na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych; […]
• 13) składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony monitoring, […] oraz rodzajów składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów,
na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych czę-

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa Lubelskiego na lata
2012–2032, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin, listopad 2011 r.
20
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ści na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest; […]
• 3. BDO zawiera także informacje objęte rejestrem.
• 4. W BDO gromadzi się również informacje niezbędne do realizacji obowiązków [...] w sprawie statystyk odpadów”.
Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw środowiska lub
wyznaczony przez niego podmiot z sektora finansów publicznych. BDO jest
prowadzona w systemie teleinformatycznym zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (art. 82, punkty 1–2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
Marszałek województwa, na podstawie przepisów rozporządzeń Ministra Środowiska prowadzi rejestr wyrobów zawierających azbest. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. W przypadku rozporządzeń, istotne są
2 dokumenty:
1.	 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.
z 2013r. Nr 0, poz.24) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka
województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2013 r.
Nr 0, poz.  25), z datą obowiązywania i wejścia w życie 23.01.2013 roku
(tabela 1.1).
2.	 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach, załącznik 1. Informacje do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz.  1674).
BDO stanowić będzie system informatyczny, zawierający zabezpieczoną
bazę danych, która umożliwi wprowadzanie i przetwarzanie informacji z zakresu gospodarki odpadami, o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu
odpadami z nich powstającymi. Utworzona BDO jest bazą scentralizowaną
co do sposobu gromadzenia danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych
w wielu instytucjach. Dostęp do BDO możliwy będzie za pomocą przeglądarki internetowej niezależnie od jej lokalizacji po uzyskaniu dostępu do kon36
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ta BDO. Ważną cechą centralnej bazy jest możliwość szybkiego dokonywania
porównań, analiz oraz formułowania na ich podstawie stosownych wniosków.
Tabela 1.1.	Informacje w układzie rejestru wyrobów zawierających azbest
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Opis pola
Rok, którego dotyczą informacje
Identyfikator województwa
Identyfikator powiatu
Identyfikator gminy
Rodzaj gminy1),2)

Informacje

Informacje ogólne

Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest
Miejscowość, w której wyrób jest zlokalizowany1)
Ulica1)
Numer domu
Numer działki ewidencyjnej3)
Obręb ewidencyjny1),4)
Rodzaj zabudowy5)
Nazwa miejsca, urządzenia lub instalacji
Nazwa i rodzaj wyrobu6)
Przewidywany termin usunięcia wyrobów
Ilość posiadanych wyrobów7)
Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia8)
Stopień pilności9)
Nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu
Data ostatniej aktualizacji dokumentu
Informacje dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest
Nazwa
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Telefon
E-mail
Informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji
Data wprowadzenia informacji
Data ostatniej zmiany informacji
Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru

Objaśnienia:
1)
Zgodnie z rejestrem TERYT.
2)
Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska.
3)
Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
4)
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy,
budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
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6)

7)
8)
9)

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier, tektura,
drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.), po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien
azbestu),
drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, które nie zostały zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
Ilość wyrobu należy podać w jednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m, km).
Ilość odpadu należy podać w jednostce właściwej dla danego odpadu (kg).
Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.).

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 25), s. 3

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i stanowi integralną
część bazy azbestowej administrowanej przez ministra gospodarki dostępnej
pod adresem www.bazaazbestowa.pl. Baza azbestowa gromadzi m.in.:
— Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest21.
— Informacje w układzie rejestru wyrobów zawierających azbest22.
— Informacje do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi

21
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r.
Nr 0, poz.  24).
22
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest. Załącznik do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  25).
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oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów23.
Gromadzenie danych w elektronicznej bazie danych WBDA lub w ESIP
a także w BDO nie wyklucza możliwości korzystania z innych systemów gromadzących dane. Na przykład, aby się o tym przekonać wystarczy w wyszukiwarkę wpisać słowa kluczowe „elektroniczny system informacji przestrzennej”.
Wynikiem przeszukania jest olbrzymia lista wyników systemów, które umożliwiają gromadzenie różnego rodzaju danych. Większe miasta posiadają przeważnie własne rozwiązania, umożliwiające budowanie przestrzennych baz danych.
Z punktu widzenia tematyki badawczej monografii, istotne jest udokumentowanie miejsc WZA oraz OZA, a także sprawozdawczość dotycząca ilości odpadów przewożonych, tymczasowo magazynowanych oraz zdeponowanych na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Posiadacz WZA powinien
dokonywać okresowej kontroli i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w terminach zależnych od oceny stanu tych wyrobów. Po kontroli powinien podjąć decyzje wg scenariusza działań (rys. 1.3).

Rysunek 1.3.	Warianty decyzyjne posiadaczy WZA
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz.  1674).
23
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Dylematem posiadaczy WZA jest indywidualny wybór decyzyjny, z co
najmniej 5 wariantów:
1) Dokonać niezwłocznie procesu usunięcia i unieszkodliwienia WZA.
2) Odłożyć proces usunięcia i unieszkodliwienia WZA do czasu sprzyjającego, ale bliżej nieokreślonego, ale dokonać procesu zabezpieczenia24
w celu zwiększenia trwałości wyrobów azbestowych.
3) Odłożyć proces usunięcia i unieszkodliwienia WZA, ale dokonać wymiany uszkodzonych elementów25.
4) Odłożyć proces usunięcia i unieszkodliwienia WZA do okresu sprzyjającego (zaniechanie działań).
5) Dokonać procesu usunięcia i działań niezgodnych z postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi (działanie niezgodne z przepisami prawnymi).
Proces i sposób ewidencjonowania WZA opisany jest skrótowo w programie POKA 2010. Zgodnie z założeniami o utworzeniu bazy ESIP26, nastąpi powiązanie ortofotomapy z działkami ewidencyjnymi a to z kolei pozwoli na odniesienie konkretnych budynków do danych adresowych i umożliwi
przeprowadzenie szeregu analiz z dokładnością do poziomu działki ewidencyjnej, gminy, powiatu, województwa i kraju. Wynikiem tego procesu będzie
monitoring, który powinien zapewnić:
— „prezentację wyników inwentaryzacji ilości i przestrzennego rozmieszczenia
azbestu i wyrobów zawierających azbest,
— planowanie i wspomaganie logistyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
— monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.”
(POKA, 2010, s.24)
Podstawowym założeniem jest pozyskanie ortofotomapy na której naniesione będą obiekty i WZA, łącznie z numerami działek i numerów adresowych.
Alternatywną koncepcją monitoringu jest opracowana metoda geolokacji (geolokalizacji) faktograficznej. W poniższych dwóch podrozdziałach zostaną omówiono dwa alternatywne podejścia do problemu monitoringu WZA.
Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z zapisem §5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71,
poz.  649 z późn. zm.).
25
Wymianę należy wykonać zgodnie z zapisem §7.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz.  649
z późn. zm.).
26
POKA, 2010, s.  25.
24
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1.3.1.	Geolokacja faktograficzna
Realnym problemem dotyczącym zagadnienia usuwania wyrobów
zawierających azbest, jest znajomość aktualnej wielkości depozytów azbestowych, ich umiejscowienie fizyczne (lokalizacja), rodzaj azbestu, jego stan fizyczny i umiejscowienie w czasoprzestrzeni (był, jest, jak długo może być),
a następnie logistyczne podejście do usuwania, transportu i składowania azbestu. W metodologii nauk historycznych, działania polegające na gromadzeniu
zbioru faktów, selekcjonowaniu ich oraz ocenie stanu zachowanych zapisów
wykorzystywanych do odtworzenia wizerunku przeszłości określa się terminem faktografii. Za szczególny rodzaj faktografii można uznać dokumentację
cyfrową w postaci zdjęć cyfrowych, różnych obiektów zawierających wyroby
azbestowe. Zdjęcia cyfrowe oprócz obrazu zawierają również dodatkowe informacje przechowywane wewnątrz pliku przydatne dla różnych osób. Geolokacja faktograficzna należy dziedzinowo do geoinformacji, która jest obecnie wykorzystywane w różnych dziedzinach życia człowieka, np. wykorzystanie i ochrona kopalin, prace inwentaryzacyjne szczególnych obszarów (dokumentowanie obszarów chronionych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), ewidencja stref ochronnych ujęć wód, głównych zbiorników wód
podziemnych, informacja dla ruchu turystycznego, dokumentowanie zdarzeń
i różnych zjawisk (np. pożar, powodzie), również w codziennej pracy obywateli wykorzystujących nawigację satelitarną w komunikacji samochodowej.
Niezbędnym narzędziem do geolokacji faktograficznej jest sprzęt elektroniczny z modułem nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System).
Obecne możliwości sprzętu fotograficznego, smartfonów, tabletów oraz osprzętu fotograficznego (przystawki do urządzeń podłączanych przez port USB)
umożliwiają wykonywanie zdjęć cyfrowych z zapamiętaniem różnych dodatkowych informacji przechowywanych wewnątrz pliku, zdjęcia w ściśle określonym miejscu pliku – miejscu metadanych EXIF (Exchangeable Image File
Format). Z punktu widzenia problematyki gospodarowania WZA, interesującymi danymi są data i czas oraz współrzędne geograficzne miejsca wykonanego zdjęcia. Dostępność do ogólnoświatowego systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz popularność różnych urządzeń pozwala na zapamiętanie współrzędnych geograficznych miejsca wykonywania zdjęcia. Urządzenie GPS wbudowane w aparat fotograficzny lub występujące jako osobne urządzenie dołączane do aparatu, zapamiętuje dane o długości i szerokości geograficznej
a niektóre urządzenia również wysokość geograficzną i azymut. Dane w postaci azymutu służą do orientacji w terenie i do orientowania pomiarów geo41
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dezyjnych, a praktycznie informują o kierunku wykonania fotografii. Jednak
przetwarzanie danych współrzędnych przestrzennych27 jest możliwie w przestrzennych bazach danych (spatial database). Przestrzenna baza danych jest
bazą danych zoptymalizowaną do składowania i przetwarzania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą składować, przetwarzać dane najczęściej w postaci
liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności, np. pomiary przestrzenne, funkcje przestrzenne, przestrzenne predykaty, funkcje konstrukcyjne.
Oprócz aparatów fotograficznych z wbudowanymi urządzeniami GPS lub
dołączanymi do nich zewnętrznymi urządzeniami GPS, na rynku znajdują się
autonomiczne urządzenia o wszechstronnych możliwościach. Do tych urządzeń można zaliczyć rejestratory trasy (DataLogger GPS). Rejestratory trasy
to urządzenie umożliwiające odczyt położenia urządzenia w czasoprzestrzeni i zapis danych na własnych nośnikach z określoną częstotliwością. Dzięki temu można uzyskać zbiór punktów umożliwiający wizualizację przebytej
drogi na mapach cyfrowych. Certyfikowane urządzenia tego typu używane są
od dawna w lotnictwie, umożliwiając zapis całej trasy przelotu. Dzięki miniaturyzacji odbiorników GPS oraz ich popularności w zastosowaniach nawigacji spowodował, że na rynku pojawiły się niedrogie rozwiązania przeznaczone na szeroki rynek konsumencki. Umożliwiają one, w zależności od modelu i konstrukcji zapis od kilkuset do kilkuset tysięcy punktów umiejscowienia urządzenia na własnym nośniku danych (pamięci wewnętrznej lub dołączanej na kartach pamięci). Zastosowanie tych urządzeń jest wszechstronne, np. do monitorowania pojazdów, pracowników lub można je wykorzystywać hobbistycznie, np. dokumentując swoją trasę wycieczki podczas wakacji. Obecnie, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz.  122) określa obowiązek posiadania i monitoringu GPS pojazdów odbierających odpady w usługach komunalnych.
Oprócz urządzeń wykorzystujących GPS istotnym elementem każdego
systemu informatycznego jest oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie
i przetwarzania danych. Profesjonalne oprogramowanie do obsługi informacji

„Dane przestrzenne” oznaczają wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio
odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), s.  5).
27
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przestrzennej GIS (Geographic Information System) jest udostępniane licencyjnie za znaczącą opłatą, np. Alta4. Systemy informacji geograficznej GIS są to
systemy służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Źródłem danych wejściowych dla systemów GIS
mogą być informacje, zebrane w dowolnej formie: mapa, zdjęcia lotnicze, obraz satelitarny, ortofotomapa.
Aby w pełni wykorzystać możliwości geolokacji (geolokalizacji) należy
skorzystać z trzech elementów:
1) urządzenia lub kilku urządzeń GPS,
2) aparatu cyfrowego (kamera cyfrowa, telefon komórkowy lub inne urządzenie foto lub video),
3) oprogramowania dedykowanego GIS.
Jednak kompleksowe rozwiązania są bardzo drogie i mogą być przeznaczone do zastosowania w projektach dochodowych. W przypadku programu usuwania azbestu, który ma na celu m.in. stopniową eliminację azbestu
z otoczenia człowieka do końca 2032 roku, koszty takiego kompleksowego
rozwiązania byłyby znaczące w każdym budżecie. Dlatego należy wykorzystać otwarte komercyjnie systemy GIS (które jednak mają znaczące ograniczenia) lub wykorzystać rozwiązania niekomercyjne komplementarne, np. projekt Google Maps28 z odpowiednim dedykowanym funkcjonalnym oprogramowaniem. Obecnie praktyczne rozwiązania związane z projektem Google Maps
są powszechnie wykorzystywane dzięki opublikowaniu przez firmę Google
dokumentacji w postaci Google Maps Data API i Google Maps API. Z tego
względu na świecie został stworzony i uznany nowy termin Geospatial Web
(geograficzna przestrzeń sieci WWW) lub w skrócie Geoweb29. GeoWeb zakłada połączenie danych geograficznych (lokalizacji) z abstrakcyjną informacją obecnie dominującą w sieci Web. Pozwala to na stworzenie w pełni realistycznego środowiska cyfrowego będącego postacią rzeczywistości wirtualnej albo rzeczywistości cyfrowej. Ma to znaczący efekt w poprawie postrzegania świata i jego procesów przez ludzi, a tym samym pozwoli decydentom
lepiej zarządzać zasobami.

28
Serwis internetowy został stworzony w 2005 roku przez Google i jest darmowy dla niekomercyjnych użytkowników, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oznaczanie pinezkami i znacznikami na mapie, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający specyficznych funkcjonalności za pomocą API. To właśnie API umożliwia „osadzenie” mapy na dowolnej stronie internetowej. (https://support.google.com/maps/answer/3092426?hl=pl&ref_topic=3032023).
29
Geoconference, http://www.geowebconference.org, dostęp 24 czerwca 2009 r.
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Geolokacja30 faktograficzna wykorzystana w projekcie polega na identyfikacji miejsc występowania azbestu w czasoprzestrzeni (data i czas oraz
dane o długości i szerokości geograficznej), ich szczegółowej ewidencji (poprzez wykonanie zdjęć fotograficznych obiektów, określenie miejsca, rodzaju,
ilości i masy wyrobów azbestowych), w ten sposób tworzyć się będzie obiekty przestrzenne31 oraz zbiór danych przestrzennych32. W przypadku wykorzystania aparatów fotograficznych z urządzeniami GPS tworzy się ortoobrazy33
w skali mini. Geolokacja faktograficzna jest podstawą działań ewidencyjnomonitorujących, która ma na celu zebranie danych geolokalizacyjnych występowania azbestu na podstawie spisu z natury oraz ich rzeczywistych zmian
w czasie, na terenie województwa lubelskiego. W ten sposób tworzy się podstawę do działań oferowania usług danych przestrzennych34. Według dokumentu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) usługi sieciowe powinny obowiązkowo obejmować (INSPIRE, s.  7):
1) usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług
danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im
metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2) usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości meta danych.
Pozostałe trzy usługi wyszczególnione w dokumencie INSPIRE (artykuł 11 punkty c, d, e), tj. dotyczą pobierania, przekształcania i uruchamiania innych usług są fakultatywne.
Wykonana dokumentacja faktograficzna lokalizacji WZA pozwala na zebranie danych rzeczywistych, co do ilości i miejsc występowania azbestu, priorytetu działań, oszacowania kosztów usunięcia azbestu, oraz w przypadku pozyskania z zewnętrznych środków finansowych obliczenia całkowitych kosztów
Ogólnie, geolokacja umożliwia fizyczną lokalizację osób, urządzeń, przedmiotów z realnego świata za pomocą cyfrowej informacji przetwarzanej w sieci Internet lub za pomocą innych urządzeń komunikacji elektronicznej.
31
„Obiekt przestrzenny” oznacza abstrakcyjną reprezentację zjawiska świata rzeczywistego
związaną z określonym położeniem lub obszarem geograficznym (INSPIRE, s.  5).
32
„Zbiór danych przestrzennych” oznacza rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych
(INSPIRE, s.  5).
33
„Ortoobraz” oznacza dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie geograficzne, pochodzące z rejestracji z pokładu satelity lub samolotu (INSPIRE, s.  12).
34
„Usługi danych przestrzennych” oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez
aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych
lub na powiązanych z nimi meta danych (INSPIRE, s.  5).
30
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usuwania azbestu oraz zarządzania nimi. Dostęp do zbioru danych przestrzennych nastąpi z uwzględnieniem wymagań użytkownika, tzn. proste w użyciu,
publicznie dostępne oraz dostępne za pośrednictwem usług Internetu (zgodnie z dyrektywą INSPIRE artykuł 11, punkt 1 jako element obowiązkowy).
Ewidencja WZA polegająca na inwentaryzacji miejsc występowania azbestu, powinna być skoordynowana z akcją uświadamiającą właścicieli, użytkowników nieruchomości zagrożeniem azbestem oraz jego oddziaływaniem na środowisko. Pozwoli to w założeniu, na niedopuszczenie do ponownego wprowadzania wyrobów azbestowych przez dysponentów do ponownego użycia.
Geolokacji faktograficznej dokonują przeszkoleni w obsłudze aplikacji
ankieterzy wyposażeni w niezbędny osprzęt, sprzęt oraz dedykowane oprogramowanie GeoAnkieter. Wykonane zdjęcia oraz dane stowarzyszone (ankieta) są przekazywane do aplikacji GeoDepozyt, gdzie stanowią dokumentację zdjęciową w określonym momencie czasowym. Liczba momentów czasowych jest nieograniczona, co oznacza, że można wykonywać ewidencje punktu azbestowego, aż do mementu usunięcia oraz po usunięciu OZA. Punktem
odniesienia jest lokalizacja fizyczna miejsca występowania (dane teleadresowe). Do redaktora treści SIG należy decyzja, kiedy i w którym momencie nastąpi przeniesienie danych do archiwum.
1.3.2.	Geolokacja faktograficzna
a Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP)
Przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej program
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” z dnia 15 marca
2010 roku zakłada utworzenie Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej, którego podstawą są dane zawarte w bazie danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA). Planowana budowa ESIP zakłada wieloetapowość działań35:
• „pozyskanie ortofotomapy jako warstwy podkładowej,
• pozyskanie ewidencji gruntów,
• powiązanie ewidencji gruntów z ortofotomapą,
• budowa relacyjnej bazy danych przestrzennych, integrującej dane pochodzące z różnych źródeł (np. z www.bazaazbestowa.pl),
• analizy i wizualizacja,
• wdrożenie systemu i rozpoczęcie monitoringu realizacji zadania.”

35

POKA, 2010, s.24.
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Zgodnie z założeniami utworzenia bazy ESIP, nastąpi powiązanie ortofotomapy z działkami ewidencyjnymi, co z kolei pozwoli na odniesienie konkretnych budynków do danych adresowych i umożliwi przeprowadzenie szeregu analiz z dokładnością do poziomu działki ewidencyjnej, gminy, powiatu, województwa i kraju. ESIP może zostać wykorzystany do następujących
celów36:
• „przedstawienie wyników inwentaryzacji,
• weryfikacja wyników inwentaryzacji,
• wskazanie lokalizacji „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych,
• wskazanie lokalizacji podmiotów zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
• przygotowanie mapy stopnia pilności usuwania azbestu (na podstawie danych przekazanych przez właścicieli, użytkowników obiektów budowlanych),
• przygotowanie mapy rozmieszczenia azbestu,
• monitoring realizacji Programu.”
Alternatywnym rozwiązaniem tego samego problemu przy zachowaniu
zgodności celów z programem POKA oraz dyrektywami INSPIRE nie są dane
związane z ewidencją gruntów, lecz współrzędne geograficzne (współrzędne
przestrzenne prostokątne), przede wszystkim długość i szerokość geograficzna miejsca występowania azbestu. Innym elementem różniącym podejście, są
zdjęcia fotograficzne miejsc występowania WZA. Wykonane rozwiązanie polegające na geolokacji faktograficznej posiada następujące zalety:
1) Geolokację faktograficzną można już wykorzystać, gdyż zostało wykonane specjalistyczne oprogramowanie przechowujące metadane.
2) Nie istnieje potrzeba działań na poziomie legislacyjnym, organizacyjnym i infrastrukturalnym. W przypadku ESIP, działania legislacyjne polegają na: a) zmianie ustaw, np. nowelizacja ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.
z 1997 r. Nr 101 poz.  628), b) zmianie rozporządzeń, np. ponowna nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r.
Nr 71 poz.  649 z późn. zm.), c) wydanie nowych rozporządzeń. Działania organizacyjne to zachowania spójności pomiędzy różnymi aktami
prawnymi z równoczesną budową świadomości różnych osób w instytucjach odpowiedzialnych ustawowo (głównie dotyczy pracowników admi-

36
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nistracji rządowej oraz samorządowej). Działania infrastrukturalne to
stworzenie Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu
o zaktualizowane dane spływające „od dołu” i istniejące dane WBDA
oraz podkładu mapowego pozyskanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ortofotomapy dostępnej z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) i ewidencji gruntów, wykorzystywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3) Metadane przechowywane w systemie informatycznym są zgodne z danymi przechowywanymi w obecnej bazie WBDA i dodatkowo zawierają
dane zdjęć i dane parametrów plików zdjęciowych. Dane wykorzystywane w geolokacji faktograficznej będzie można wykorzystać do zasilenia
bazy WBDA. Z chwilą uruchomienia bazy ESIP, która zostanie wyposażona o nowe dane niezbędne do pracy na ortofotomapach (rozporządzenie Dz.U. z 2013 roku, w poz. 25, już zawiera uzupełnienie wzoru
informacji o numer działki ewidencyjnej, w obrębie której znajduje się
azbest, rodzaj zabudowy (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, przemysłowy, inny)który będzie można przekonwertować współrzędne geograficzne na dane działek w mapach cyfrowych.
4) Algorytm postępowania w geolokacji faktograficznej można również wykorzystać do miejsc utylizacji azbestu lub miejsc składowania odpadów
azbestowych, a dodatkowo można dodać podgląd on-line na mapie cyfrowej. Takie działania będzie można wykorzystać w edukacji.
5) Wykonanie zdjęć fotograficznych można połączyć z bezpośrednimi działaniami informacyjno-edukacyjnymi odnoście do właściciela nieruchomości, zarządcy lub użytkownika obiektów zawierających azbest.
6) Do działań wizualizacyjnych zostanie wykorzystana usługa Google Maps.
Wykorzystanie funkcjonalności Google Maps jest możliwe dzięki usłudze
Google Maps API. Oznacza to, że modyfikacja funkcji przez firmę Google w projekcie Maps może zostać odzwierciedlona w docelowej aplikacji informatycznej.
Reasumując, wiązka celów zadeklarowana w programie POKA jest w pełni realizowalna za pomocą działań geolokacji faktograficznej w projekcie, jednak odmienny jest sposób osiągnięcia tych celów. Punktem wyjścia geolokacji
faktograficznej są dane czasoprzestrzeni, a więc rdzeniem danych jest data,
czas, długość i szerokość geograficzna miejsca występowania azbestu oraz pliki zdjęć. Elementem wizualizacyjnym jest mapa cyfrowa. Wymienione elementy tworzą faktografię geolokacyjną WZA. Dysponując danymi geolokalizacyjnymi można wykonać wizualizację miejsc występowania azbestu na mapach
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cyfrowych, np. w Google Maps i to z uwzględnieniem czynnika czasu. Również dane będą mogą zasilać inne bazy danych.
Przyjęty przez Radę Ministrów program POKA zawiera elementy ryzyka niepowodzeń. Jednym z nich jest ponowne i od początku zasilenie bazy
danych wg zmodyfikowanych wzorów formularzy. Praktycznie, oznacza to,
budowanie bazy danych od podstaw z ryzykiem braku uzupełnienia danych
kompletnych. Dlatego program POKA zawiera propozycję zmian legislacyjnych
w zakresie „nałożenia na gminy obowiązku sporządzania gminnego programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i raportowania o jego realizacji
z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu,
procesu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz uregulowanie praw i obowiązków właściwych organów administracji publicznej oraz podmiotów fizycznych
i prawnych, m.in. w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”37.
Na etapie planowania wdrożenia ESIP, tj. korzystania z mapy podkładowej w postaci ortofotomapy oraz cyfrowej ewidencji gruntów i budynków,
należy rozwiązać problem tych obiektów, które zajmują wiele działek. Na
przykład, właściciel jednego obiektu budowlanego umiejscowionego na wielu
działkach może mieć dylemat, czy dany obiekt wymienić tylko raz, czy ten
sam obiekt ujawnić na wielu działkach.
Przyjęte rozwiązania w projekcie również powodują, że należy budować
bazy danych od podstaw i stopniowo zasilać je danymi. O ile w rozwiązaniach
rządowych zakłada się obowiązkowość składania dokumentów przez obywateli oraz skumulowanie danych na szczeblu gminy i zasilenie bazy ESIP, o tyle
w geolokacji faktograficznej należy wykonać czynności faktograficzne przez
określonych ludzi (zespoły), np. dzieci ze szkół gimnazjalnych w ramach wybranego przedmiotu. Niestety, w związku z tym, liczba osób zaangażowana
w program geolokacji faktograficznej jest określona i muszą te osoby zostać
wyposażone w wiedzę i niezbędny przenośny sprzęt elektroniczny.
W założeniach geolokacji faktograficznej, monitorowanie jest bardziej
skomplikowane. Po zgłoszeniu przez właściciela gotowości rozbiórki odpowiednim organom (jest to obowiązek ustawowy), co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac należy ponownie wykonać czynności ewidencyjne i zarchiwizować dane. Występuje więc ponowna geolokacja faktograficzna, również po
usunięciu WZA należy wykonać zdjęcia ponownie. Jednak rozwiązania programowe umożliwiają powiązanie tych samych obiektów, nawet przy różnych
układach współrzędnych.

37
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Porównując dwa alternatywne rozwiązania obydwa warianty mają ten
sam problem: są czasochłonne i kosztowne. W przypadku działań POKA dodatkowo należy uwzględnić czas związany działaniami na poziomie legislacyjnym (Rządu, Sejmu, Senatu RP), organizacyjnym i infrastrukturalnym. Szczegółowo, rozwiązania geolokacji faktograficznej zaimplementowane w oprogramowaniu zostaną zaprezentowane w monografii „System Informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu
systemowym”38.

B. Wit, D. Kuś, M. Malendowski System Informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system
zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
38
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2.1.	Wprowadzenie
Analiza tempa usuwania WZA z terytorium Polski oraz ograniczone publiczne środki finansowe przeznaczone na oczyszczanie kraju z azbestu
spowodowały podstawę do opracowania autorskiej39 koncepcji przemysłowego
składowania odpadów w składowiskach podziemnych przy założeniu efektywnego wykorzystania publicznych środków finansowych i opracowania rozwiązania w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT)40. Realizowane tempo
usuwania azbestu ze środowiska jest niewystarczające do osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest usunięcie azbestu do końca 2032 roku. Potwierdzają
to wyniki kontrolne Najwyższej Izby Kontroli (NIK). W 2010 roku NIK dokonała kontroli Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Lublinie, 5 starostw powiatowych i 6 urzędów gmin i sposób ich funkcjonowania w latach
2007–2009 w zakresie usuwania i składowania odpadów zawierających azbest.
Syntetyczny wniosek z raportu NIKu jest następujący: „Samorządy w Lubelskiem zbyt wolno usuwają azbest. Dotychczas usunięto zaledwie 0,3 proc. wyrobów zawierających azbest. NIK oblicza, że jeśli działoby się to w tempie zaobserwowanym na Lubelszczyźnie, to azbest w Polsce będzie obecny jeszcze przez
568 lat – aż do roku 2576. Urzędy nie mają wiedzy o ilości azbestu na swoim
39
Zespół autorski w składzie: dr inż. Krzysztof Czarnocki, dr Jakub Nowak, dr inż. Bogdan
Wit zapoczątkowali koncepcję wprowadzenia do łańcuchów logistycznych dodatkowego ogniwa
buforującego odpady (TSA), które pozwala przede wszystkim w końcowym efekcie na oszczędność środków finansowych.
40
Koncepcja została skodyfikowana i sformalizowana do postaci projektu rozwojowego pod
tytułem „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej” (NCBiR NR11 0073 10/2010).
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terenie. Opierają się głównie na danych szacunkowych.”41. Również analiza raportu „Informacja o wynikach kontroli prawidłowości podejmowanych działań
w zakresie usuwania i składowania odpadów zawierających azbest w województwie lubelskim”42 nie wskazuje przyczyn lub barier zbyt wolnego tempa usuwania azbestu z województwa lubelskiego.
Rozwiązania zwiększające tempo unieszkodliwiania azbestu oraz efektywność wykorzystania środków finansowych należy do zagadnień logistyki gospodarczej. Szczegółowa prezentacja rozwiązań systemu logistycznego została przedstawiona w monografii „Ekologistyka. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym”43. Rozwiązania tam zaproponowane będą podstawą do opracowania wsparcia informatycznego podmiotów w łańcuchu logistycznym oraz podmiotu koordynującego działania.
2.1.1.	Tematyka badawcza monografii
Tematyka badawcza monografii dotyczy działań inżynierskich
związanych z opracowaniem prototypowego systemu informatycznego wspomagającego podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej oraz prototypowego systemu informatycznego wspomagającego
podmiot koordynujący pracę wielu łańcuchów logistycznych związanych z procesem usuwania materiałów zawierających azbest lub zalegających odpadów
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na podziemnych lub naziemnych składowiskach.
W tematyce wykorzystano związane ze sobą trzy obszary dziedzinowe:
technologię informacyjno-komunikacyjną, zarządzanie, logistykę gospodarczą
(ekologistykę), do budowy zintegrowanego systemu zarządzania. Dobre zaplanowanie działań w projekcie wiąże się z zastosowaniem podejścia systemowego, wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych, również w procesach wspomagających (np. komunikacji i wymiany dokumentów pracowników
w zespołach) oraz na pracy zespołowej. Przy czym, dla istniejącego, opracowanego projektu logistycznego przedstawionego w monografii z ekologistyki
(tom VI) należało wykonać niezbędne oprogramowania wspomagające koor-

41
Składowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest, http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/skladowanie-i-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.html, 2013.
42
NIK, http://www.nik.gov.pl/plik/id,1254,vp,1258.pdf, 2013.
43
B. Wit, Ekologistyka. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, t. VI, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”,
Toruń 2014.
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dynację wszystkich podmiotów gospodarczych przez jeden podmiot nadrzędny. Te zagadnienia będą przedmiotem niniejszej monografii.
Do przedstawienia całokształtu tematyki monografii zostaną wykorzystane koncepcje, proste techniki i wybrane fazy, etapy cyklu zarządzania projektami, adekwatne do dziedziny, tematyki, zakresu i sposobu rozwiązania problemu. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w ramach zarządzania
cyklem projektu do planowania projektów i zarządzania nimi jest tzw. podejście oparte na Ramie Logicznej LFA (Logical Framework Approach). Procedura LFA składa się z dziewięciu kroków (faz): „1. Analiza kontekstu projektu., 2. Analiza kluczowych uczestników., 3. Analiza problemu., 4. Analiza celu.
5. Zadania do wykonania., 6. Zasoby wejściowe., 7. Wskaźniki., 8. Analiza ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem., 9. Założenia wejściowe”44. W niniejszej pracy
zostaną wykorzystane te elementy, które są istotne z punktu przyjętego zakresu badawczego i tematyki monografii:
• Fazy analizy: analiza interesariuszy (uczestników) – identyfikacja mapowanie, analizy problemu – identyfikacja kluczowego problemu, przyczyny i skutki relacji, analiza celów – określenie celów wynikających z istniejących problemów, wskazanie działań i produktów prowadzących do
pożądanych rezultatów, analiza strategii – określenie różnych strategii
prowadzących do osiągnięcia celów.
• Faza planowania: matryca logiczna – określenie struktury projektu,
sprawdzenie wewnętrznej logiki, formułowanie celów i mierzalnych rezultatów, ogólne określenie zasobów i kosztów; harmonogram projektu
– określenie sekwencji i zależności między zadaniami; oszacowanie czasu trwania zadań, określenie kamieni milowych i przypisanie zasobów,
w tym zasobów osobowych z obszarami odpowiedzialności, plan wykorzystania zasobów wynikających z harmonogramu projektu, definiowanie budżetu.
LFA jest techniką pozwalającą w sposób systemowy zobrazować najważniejsze elementy, które są ze sobą logiczne związane: drzewo problemów
oraz celów, zbiór powiązanych działań, które należy podjąć, by te problemy
rozwiązać i osiągnąć zakładane cele. Narzędziem formalnym jest Matryca Logiczna Projektu (LogFrame), w ramach techniki drugim narzędziem jest wykorzystanie „Logiki interwencji”. Logika interwencji to zbiór wzajemnie połączonych elementów, mających na celu w sposób kompleksowy przedstawić scheT. Gospodarek, Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s.  169.
44
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mat myślowy nad procesem interwencji. Elementy zaadaptowane z LogFrame
adekwatne do zakresu tematyki monografii przedstawiono na rysunku 2.1.

Rysunek 2.1.	Struktura tematyczna projektu w oparciu o elementy matrycy logicznej portfela projektu (LogFrame)

Obszar dziedzinowy ICT oraz logistyki gospodarczej dotyczy zagadnień
wpisujących się w działania usuwania wyrobów zawierających azbest. Problematyka badawcza dotyczy dwóch związanych ze sobą obszarów: 1) dotyczy likwidacji zanieczyszczenia azbestem środowiska na skutek wprowadzenia i użytkowania przez człowieka materiałów zawierających azbest na terenie Polski, 2) zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska pyłami i włóknami
azbestu powietrza atmosferycznego.
Wiele uprawnionych podmiotów o różnych zasobach tworzy autonomiczne łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej w zakresie likwidacji zanieczyszczenia środowiska z azbestu. Głównym problemem badawczym jest brak in54
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tegracji logistycznej podmiotów gospodarczych i związanej z tym koordynacji działań w ramach swoich funkcji i celu nadrzędnego jakim jest usuwanie
azbestu z terytorium Polski. W tym celu przygotowuje się zintegrowany system zarządzania dla podmiotu koordynującego wspomagany technologiami
ICT. Brak integracji logistycznej wiąże się z niską efektywnością wykorzystania publicznych środków pieniężnych w przypadku finansowania lub współfinansowania zadań, nadmierną wielkością alokacji zasobów przedsiębiorców
niewspółmierną do skali i zakresu działań przez uprawnione podmioty, wydłużonymi czasowo działaniami związanych z procesami usuwania i transportu odpadów azbestowych. Przyczyny, które powodują negatywne następstwa takiego stanu rzeczy są następujące: egoizm podmiotów wyrażający się
z partykularnymi ekonomicznymi interesami podmiotów, braku potrzeb integracji z innymi podmiotami, w tym wymiany doświadczeń czy też koordynacji działań, stały dochód związany z prowadzoną działalnością. Taki stan
rzeczy leży w interesie podmiotów, które w największym stopniu korzystają
ze środków publicznych, przeznaczonych na usuwanie azbestu od osób prywatnych lub administracji samorządowej. Nawet, jeśli jednym kryterium trybu przetargu jest cena, to istnieje możliwość informatycznego skoordynowania
działań w taki sposób, że spowoduje to wykorzystanie środków publicznych
w bardziej efektywny sposób. Jednak, aby to nastąpiło należy zaplanować,
opracować zintegrowany system zarządzania wspomagany technologiami ICT.
Podmiotem badań są podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej z możliwością ich koordynacji, z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obowiązkiem każdego uprawnionego podmiotu, który dokonuje prac związanych z materiałami niebezpiecznymi jest postępowanie zgodne z przepisami prawa oraz równoległa sprawozdawczość z tych działań. W zakresie badań podmiotowych nastąpi analiza obowiązków wszystkich interesariuszy w cyklu życia azbestu oraz możliwość odciążenia ich od czynności pomocniczych dzięki wykorzystaniu technologii ICT. Po drugie, podmiotem badań będzie planowany koordynator i jego
potrzeby, oraz oczekiwania użytkowników od systemu informatycznego wspomagającego jego pracę.
Przedmiotem badań jest proces realizacji określonych funkcji w usuwaniu azbestu przez właścicieli podmiotów związanych z ich głównymi procesami oraz procesami związanymi z obiegiem dokumentów z możliwościami
ich wspomagania informatycznego w usuwaniu i transportu odpadów azbestowych, następnie grupowaniu funkcji w istniejąca całość i wiązaniu ich więzami kooperacyjnymi. Po drugie, przedmiotem badań są funkcje służące do
koordynacji działań przez podmiot koordynujący.
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Celem głównym pracy w ujęciu procesowym jest poprawa skuteczności działań w monitorowaniu, rozliczaniu i w ocenie wykonywanych zadań
przez uprawnione, niezależne podmioty gospodarcze oraz podmiotu koordynującego, zmierzających do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest usuwanie azbestu z terytorium Polski do końca 2032 roku. Celem głównym pracy
w ujęciu zadaniowym45 jest opracowanie projektu umożliwiającego integrację logistyczną i koordynację niezależnych uprawnionych podmiotów gospodarczych w problematyce badawczej z wykorzystaniem ICT. Efektem realizacji
celu będzie utworzenie całości z wzajemnie uzupełniających się części, ściśle
współpracujących ze sobą w ramach swoich funkcji, w celu nadrzędnym jakim jest pozbycie się problemu azbestu z terytorium Polski.
W wyniku realizacji projektu informatycznego systemu ma zostać stworzona kompleksowa platforma informatyczna służąca do składowania, przetwarzania, analiz i udostępniania danych podmiotom zainteresowanym,
a w szczególności dla wspomagania podmiotu koordynującego, który koordynuje wiele liniowych łańcuchów logistycznych. Powstały system informatyczny powinien zostać włączony do systemu informacyjnego w zintegrowanym
systemie zarządzania realizowanego przez podmiot koordynujący lub być wykorzystany przez jednostki samorządu terytorialnego.
Realizacja celu głównego powinna mieć przełożenie na osiągnięcie celu
nadrzędnego – celu ogólnego, w tym przypadku celu ogólnego w ujęciu procesowym i zadaniowym. Celem ogólnym pracy w ujęciu procesowym jest
przyspieszenie tempa i efektywności usuwania azbestu przez eliminację lub
zniwelowania znaczenia barier oraz przez utworzenie całości z wzajemnie
uzupełniających się części, ściśle współpracujących ze sobą w ramach swoich
funkcji w celu nadrzędnym jakim jest pozbycie się problemu azbestu z terytorium Polski dla ochrony środowiska. Celem ogólnym pracy w ujęciu zadaniowym stworzenie kompleksowej platformy informatycznej służącej do składowania, przetwarzania, analiz i udostępniania danych podmiotom zainteresowanym, a w szczególności dla wspomagania podmiotu koordynującego wiele liniowych łańcuchów logistycznych.
Realizacja wiązki celów nastąpi przez zaplanowanie działań w trzech
projektach. Zaplanowanie działań to przedsięwzięcie składające się na planowanie tych działań składających się z etapów (rys. 2.2):

Oprócz celu określonego procesowo, cel pracy został również świadomie określony zadaniowo, ze względu na opracowanie projektu, który oparty jest na strukturze zadaniowej.
45
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1.	 Definiowanie zadań i ustalanie hierarchii (struktura podziału pracy WBS
(Work Breakdown Structure), SPP (struktura podziału prac)46), w tym
czas trwania i punkty kontrolne projektu.
2.	 Określanie ścieżki krytycznej i zapas czasu.
3.	 Budowanie wykresu Gantta.
4.	 Budowa macierzy odpowiedzialności.
5.	 Tworzenie budżetu.

Rysunek 2.2.	Implementacja zadań w projekcie w kontekście zarządzania cyklem projektu
(Project Cycle Management)

Syntetycznie ujmując, działaniem (A2.1 element matrycy logicznej) jest
opracowanie zadań projektowych w ramach portfela projektu, zawierającego
wiązką spójnych trzech projektów opracowanych w cyklu życia platformy informatycznej. Każdy projekt zawiera specyficzne działania, wykonane zgodnie
z koncepcją zarządzania cyklem projektu (rys. 2.2 powyżej). Produkty mateDo zarządzania projektem został wykorzystany program MS Project 2010, w którym kody
SPP mają znaczenie informacyjne. Kod SPP odzwierciedla specyfikę organizacji wg przyjętego
formatu kodu w organizacji i struktury podziału prac.
46
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rialne i usługi bezpośrednio wytwarzane podczas realizacji projektu odzwierciedlają efekty działań podjętych w ramach projektu.
Produktem jest portfel projektów:
1.	 Projekt budowy prototypowego SIG (prototypy oprogramowania).
2.	 Projekt wdrożenia i wsparcia SIG.
3.	 Projekt likwidacji SIG.
Wskaźniki produktu odnoszą się do efektów produktów w projekcie wyrażonych w jednostkach fizycznych lub walutowych. Wskaźniki produktu są
podstawowymi wskaźnikami monitorowania projektu. Relacja A3.1-A4.1 określa związek pomiędzy elementami. Jeden produkt może mieć wiele wskaźników produktu (1:∞), w tym przypadku zaplanowano relację 1:1. Wskaźnikami produktu są trzy elementy:
1.	 Dokumentacja projektowa budowy prototypowego SIG (1 szt.) – Oprogramowanie SIG (6 sztuk).
2.	 Dokumentacja projektowa wdrożenia i wsparcia SIG (1 szt.).
3.	 Dokumentacja projektowa likwidacji SIG (1 szt.).
Rezultaty to opis zmian w ujęciu procesowym jakie zajdą w wyniku
wdrożenia projektu, po stronie interesariuszy. Są bezpośrednie i niemalże natychmiastowo odczuwalne przez interesariuszy. Mogą zostać zdefiniowane jako
rezultaty miękkie lub twarde. Rezultaty miękkie (jakościowe) dotyczą postaw,
umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie
w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Rezultaty twarde (ilościowe)
to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwie w projekcie. Rezultatami projektu są 4 elementy:
1.	 Integracja logistyczna podmiotów gospodarczych i związana z tym koordynacja działań w ramach swoich funkcji i celu nadrzędnego jakim
jest usuwanie azbestu z terytorium Polski.
2.	 Zwiększenie efektywności wykorzystania publicznych środków pieniężnych
w przypadku finansowania lub współfinansowania zadań usuwania WZA.
3.	 Zmniejszenie alokacji zasobów, w szczególności środków transportowych
w przypadku TSA.
4.	 Zwiększenie tempa usuwania WZA.
Wskaźniki rezultatu odnoszą się do efektu działań w projekcie po stronie uczestników projektu. Wskaźniki rezultatu mogą być wyrażone w jednostkach fizycznych lub w wartościach procentowych.
Wskaźnikami rezultatu projektu są 4 elementy:
1.	 Liczba podmiotów skoordynowanych.
2.	 Wskaźnik efektywności wykorzystania publicznych lub współfinansowania zadań usuwania WZA.
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3.	 Wskaźnik efektywności wykorzystania środków transportowych,
4.	 Wskaźnik tempa usuwania WZA.
Oddziaływanie to pozytywne zmiany po ukończeniu projektu odczuwalne poza interesariuszami:
1.	 Zmniejszenie zanieczyszczenia azbestem środowiska na skutek wprowadzenia i użytkowania przez człowieka materiałów zawierających azbest
na terenie Polski,
2.	 Zmniejszenie zanieczyszczenie pyłami i włóknami azbestu powietrza atmosferycznego.
Wskaźnikami oddziaływania określa się konsekwencje danego projektu wykraczające poza natychmiastowe efekty i poza bezpośrednich interesariuszy. Projekt posiada trzy wskaźniki oddziaływania:
1.	 Ilość wyrobu w jednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m, km).
2.	 Ilość odpadu (Mg).
3.	 Stężenie włókien w powietrzu mierzone (l.wł/m3).
Syntetyczny opis wszystkich elementów matrycy logicznej przedstawiono na rysunkach 2.3–2.5.

Rysunek 2.3.	Elementy matrycy logicznej portfela projektu (elementy A1)
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Rysunek 2.4.	Elementy matrycy logicznej portfela projektu (elementy A1, A2)

Rysunek 2.5. Elementy matrycy logicznej portfela projektu (elementy A3, A4)
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Przedstawione elementy logiki interwencji są zapisem formalnym efektu myślowego mającego związek przyczynowo-skutkowy. Zawartość matrycy
logicznej nie jest uzupełniona treścią bezpośrednio związaną z technologiami ICT, gdyż technologie należy traktować jako narzędzie przynoszące określone efekty. A zapis tych efektów znalazł odzwierciedlenie w przedstawionej matrycy logicznej portfela projektu. W niniejszej monografii nie wszystkie
elementy matrycy logicznej zostaną w sposób dokładny przedstawione. Opis
pracy koncentruje się na tematyce badawczej, aczkolwiek również w niewielkim stopniu zostaną zaprezentowane procesy wytwarzania platformy informatycznej systemu informatycznego GeoAzbest w ramach inżynierii oprogramowania (software engineering), zostaną ograniczone tylko do niezbędnego minimum. W pracy autorzy koncentrują się na przedstawieniu informacji wynikowych z pracy twórczej o charakterze aplikacyjnym.
Wszelkie działania w ramach procesów inżynierskich były realizowane
w oparciu o własne doświadczenia Wykonawców Projektu47. W zakresie skodyfikowanej wiedzy Wykonawcy korzystali z dorobku światowego zaprezentowanego przede wszystkim w kompendiach wiedzy (Body of Knowledge)48,
określane akronimami BOK lub BoK, w następujących obszarach profesjonalnej wiedzy:
• Z inżynierii oprogramowania: Guide to the Software Engineering Body of
Knowledge (SWEBOK V3)49 z odwołaniami do standardów, specyfikacji
technicznych i raportów technicznych.

47
Przez Wykonawcę rozumie się zespół autorski w składzie: analityka systemowego z obszarem zainteresowań interfejsami użytkownika (w projekcie rozwojowym – Ekspert ds. systemów informacyjno-komunikacyjnych ICT, dr inż. Bogdan Wit), programista (Specjalista ds. systemów informacji przestrzennych, mgr inż. Dariusz Kuś), programista (Specjalista ds. geolokacji faktograficznej depozytów azbestowych, mgr inż. Marek Malendowski), ekspert z zakresu ergonomii i higieny przemysłowej oraz ds. integracji systemu, dr inż. Krzysztof Czarnocki.
48
Kompendia wiedzy to zestaw koncepcji, terminów i działań, które tworzą profesjonaliści
dziedzinowi stowarzyszeni przez profesjonalne stowarzyszenia zawodowe.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Body_of_Knowledge, dostęp czerwiec 2013).	
49
ISO/IEC TR 19759:2005 Software Engineering-Guide to the Software Engineering Body of
Knowledge (SWEBOK). Inżynieria oprogramowania obejmuje pogrupowane działania w ramach
14 działów:
• Ekonomika inżynierii oprogramowania (Software Engineering Economics).
• Oprogramowanie wymagań (Software Requirements).
• Testowanie oprogramowania (Software Testing).
• Konstrukcja oprogramowania, m.in. proces programowania (Software Construction).
• Zarządzanie konfiguracją oprogramowania (Software Configuration Management).
• Podstawy przetwarzania (Computing Foundations).
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• Z zarządzania projektami: Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)50.
• Z inżynierii systemów: System Engineering Body of Knowledge (SEBoK)
– INCOSE Systems Engineering Handbook v. 3.2.2, Guide to the Systems
Engineering Body of Knowledge (SEBoK) version 1.1.251.
• Z architektury przedsiębiorstw: Enterprise Architecture Body of Knowledge
(EABOK).
• Modelu dojrzałości organizacji: Capability Maturity Model Integrated
(CMMI®).
• SEVOCAB ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering
– Vocabulary.
• Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GIS&T
BoK)52.
• Analizy biznesowej: Business Analysis Body of Knowledge (BABOK).
• Zarządzania danymi: Data Management Body of Knowledge (DMBOK).
Wiedza specjalistyczna to przede wszystkim akty prawne oraz normy
międzynarodowe i krajowe, ich tłumaczenie, ale i również pozycje bibliograficzne. Wykorzystanie norm wiązało się z ze znajomością poszczególnych obszarów wiedzy zakodowanych w normach ISO i standardach, np. standardach
IEEE. Wpływ norm na powstanie SIG ma duże znaczenie z kilku powodów.

• Inżynierskie narzędzia i metody oprogramowania (Software Engineering Models and
Methods).
• Pielęgnacja oprogramowania (Software Maintenance).
• Matematyczne podstawy (Mathematical Foundations).
• Projektowanie oprogramowania (Software Design).
• Zarządzenie inżynierią oprogramowania (Software Engineering Management).
• Profesjonalne praktyki inżynierii oprogramowania (Software Engineering Professional Practice Engineering Foundations).
• Inżynieria procesu oprogramowania (Software Engineering Process).
• Jakość oprogramowania (Software Quality).
		 Poszczególne obszary wiedzy mają odniesienia do standardów (ISO/IEC), specyfikacji technicznych lub raportów technicznych (69 pozycji), za wyjątkiem ekonomiki inżynierii oprogramowania (Engineering Economy Foundations), podstaw przetwarzania (Computing Foundations), matematycznych podstaw (Mathematical Foundations) i podstawy inżynierii (Engineering Foundations).
50
Project Management Institute Standards Committee, Guide to the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute.
51
http://www.sebokwiki.org/wiki/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge_
(SEBoK) (dostęp 15.06.2013).
52
DiBiase, DeMers, Johnson, Kemp, Luck, Plewe, Wentz, Geographic Information Science
and Technology Body of Knowledge, University Consortium for Geographic Information Science
(UCGIS) and the Association of American Geographers (AAG), 2006.
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Normy/standardy zawierają sumę doświadczeń specjalistów dziedzinowych,
którzy dokonali kodyfikacji wiedzy w zakresie dobrych praktyk. Zakres tematyczny norm i standardów jest uzgodniony w szerokim gronie specjalistów,
treści wielokrotnie dyskutowane i przedstawiane w postaci wstępnej (Draft).
Tematyka prezentowana w normach jest neutralna technologicznie. W przypadku norm ogólnych np. z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27000:2012, istnieją odniesienia, tzw. powołania normatywne
łącznie ze zmianami (Normative references) do norm szczegółowych lub wieloczęściowych, zwłaszcza że każda norma posiada wyjaśnienie terminów i definicji oraz z punktu widzenia odniesień – bibliografię. Bibliografia to spis nie
tylko norm wykorzystanych, ale również inne publikacje drukowane i elektroniczne. Do wad norm można zaliczyć długi czas powstawania i uaktualniania
(3–7 lat). Na przykład kluczowa norma z inżynierii oprogramowania z 1995
roku (ISO/IEC 12207:1995, Information technology – Software life cycle processes), była aktualizowana w 2002, 2004 i 2008 roku (ISO/IEC 12207:1995/
/Amd 1:2002, ISO/IEC 12207:1995/Amd 1:2004, ISO/IEC 12207:2008).
Celem głównym zdefiniowanym w pracy w ujęciu zadaniowym jest opracowanie projektu umożliwiającego integrację logistyczną i koordynację niezależnych uprawnionych podmiotów gospodarczych w problematyce badawczej
z wykorzystaniem ICT. Przekładając ten cel w obszar technologii ICT można skrótowo określić cel główny ICT: stworzenie skutecznego zintegrowanego
systemu informatycznego wspomagającego decydentów w gospodarce odpadami
w łańcuchach logistycznych obejmujących teren Polski wschodniej.
W tym celu, Wykonawcy w ramach portfela projektu SIG zaplanowali, zaprojektowali, zaprogramowali, uruchomili i przetestowali zestaw aplikacji pod nazwą funkcjonalną GeoAzbest na zakupionej w ramach projektu infrastrukturze technicznej składającej się z platformy sprzętowo-programowej
oraz z platformy programowej. W niniejszej pozycji zaprezentowano opracowany system informatyczny w postaci zbioru serwisów i aplikacji, określany
jednym terminem SIG.
W przypadku zamówienia na SIG przez Zamawiającego, zespół wdrażający na podstawie odrębnych umów zgodnie z polityką komercjalizacji wiedzy
na Politechnice Lubelskiej, podejmie się następujących działań:
• Procesu wdrożenia w oparciu o umowę usługi wdrożenia, wsparcie utrzymania Systemu w postaci asysty technicznej i 12 miesięcznej gwarancji.
• Procesu doskonalenia SIG w procesie pielęgnacji oprogramowania (procesu eksploatacji) przez działania: ulepszenia, naprawy, adaptacji, zapobiegania.
• Procesu archiwizacji i likwidacji SIG.
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Podstawą metodyczną do opracowania poszczególnych rozdziałów monografii były obszarowe, dziedzinowe kompendia wiedzy w oparciu o obszar
wiedzy w inżynierii oprogramowania – inżynierię wymagań (Software Requirements Knowledge Area (KA))53. Inżynieria wymagań w zakresie procesu wytwórczego oprogramowania jest dziedziną wiedzy spinającą dwie różne strony zainteresowane systemem informatycznym. Strona producenta, który posługuje się terminami informatycznymi (terminami sprzętowymi i programowymi) i jest zainteresowany procesami wytwórczymi oprogramowania. Z drugiej strona odbiorcy, który najczęściej jest użytkownikiem oprogramowania.
Przyszły użytkownik rozumie swoje potrzeby, dobrze zna środowisko dziedzinowe i posługuje się terminami dobrze sobie znanymi, np. typu biznesowego
dla aplikacji biznesowych. Zadaniem inżynierii wymagań są działania mające na celu uzyskanie danych, informacji i gromadzenie wiedzy na temat potrzeb użytkownika i kontekstu użycia oprogramowania w środowisku działania użytkownika i to w sposób umożliwiający producentowi jego wykonanie.
W cyklu wytwórczym oprogramowania, inżynieria wymagań zajmuje się
działaniami polegającymi na54:
1.	 Identyfikacji interesariuszy (Identifying the stakeholders). Interesariuszami
są wszystkie zainteresowane strony, które mają wpływ na system z określonymi punktami widzenia (często interesariusze są określani jako aktorzy procesu (process actors)55 lub udziałowcy), np. użytkownicy (users)
– ta grupa ludzi, która wykorzystuje oprogramowanie, najczęściej jest
różnorodną grupą z różnymi rolami i wymaganiami, klienci (customers)
– to grupa osób dla których jest wytwarzany produkt na zamówienie lub
reprezentują wyjściowy rynek oprogramowania, analitycy rynku (market
analysts) – to grupa osób zajmująca się potrzebami rynku na produkty programowe, regulatorzy (regulators) – to grupa osób zajmująca się
dostosowaniem oprogramowania do istniejących na rynku zestandaryzowanych systemów informatycznych (np. bankowych, podatkowych), inżynierowie oprogramowania (software engineers) – to grupa osób zainteresowana wytwarzaniem oprogramowania.
53
SEBOK (System Definition KA): Functional, Performance, Constraint; SWEBOK V3 Software
Requirements KA (1. Software Requirements Fundamentals, 2. Requirements Process, 3. Requirements Elicitation, 4. Requirements Analysis, 5. Requirements Specification, 6. Requirements Validation, 7. Practical Considerations)
54
Ralph R. Young, The Requirements Engineering Handbook. Artech House Boston, London,
2004, s.  4–6.
55
SWEBOK – Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, IEEE Computer Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004, ISBN 0-7695-2330-7, s.  2–3.
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2.	 Pozyskiwaniu wymagań (Requirements elicitation). Dotarcie do interesariuszy w celu pozyskania od nich potrzeb dla zaplanowania systemu
zgodnie z ich oczekiwaniami. Definiowanie typów wymagań.
3.	 Identyfikacji wymagań (Identifying requirements). Działanie ma na celu
zdefiniowanie i zapis wymagań w proste zdania (stwierdzenia) i grupowanie ich w komplety (zestawy).
4.	 Objaśnianiu wymagań i powtórzeniu wymagań (Clarifying and restating
the requirements). Działania mają dać pewność, że pozyskane i zidentyfikowane wymagania są rzeczywistymi potrzebami odbiorców w formie dla
niego zrozumiałej a użyta terminologia pozwoli na dalszą realizację prac.
5.	 Analizowaniu wymagań (Analyzing the requirements). Analiza wymagań
ma zapewnić, że wymagania są dobrze zrobione i są zgodne z kryteriami dobrych wymagań.
6.	 Określeniu wymagań w sposób zrozumiały dla wszystkich interesariuszy.
Każda grupa interesariuszy może w różny sposób interpretować wymogi. Dlatego też opracowania słownika pojęć i definicji pozwoli na wyeliminowaniu przyszłych nieporozumień.
7.	 Specyfikacji wymagań (Specifying the requirements). Wymaga włączenia
do dokumentu lub zespołu dokumentów specyfikacyjnych wszystkich dokładnych szczegółów, każdego z wymagań.
8.	 Uporządkowaniu wymagań pod względem ważności (Prioritizing the requirements). Nie wszystkie zebrane wymagania mają taką samą ważność dla
klientów lub użytkowników. Ustalanie hierarchii ważności wg określonych
stopni priorytetów, np. niski, normalny, wysoki priorytet wymagań pozwoli
rozpocząć działania w pierwszej kolejności od priorytetowych wymagań.
9.	 Wyodrębnieniu wymagań koniecznych wynikających z przyjętych wymagań (Deriving requirements). Część wymagań wynika bezpośrednio z przyjętych założeń projektowanego systemu i są one konieczne. Nie mają one
wpływu dla końcowego użytkownika, lecz są obowiązkowe, np. wymagania pojemności dysku wynikające z ilości składowanych danych.
10.	 Podziale wymagań (Partitioning requirements). Należy dokonać kategoryzacji wymagań do zdefiniowanych typów wymagań, np. wymagania
programowe, sprzętowe, dokumentacji, szkoleń.
11.	 Przyporządkowaniu wymagań (Allocating requirements) do różnych podsystemów i składników systemu. Często do jednego podsystemu lub
składnika należy przyporządkować wiele wymagań.
12.	 Zlokalizowaniu wymagań (Tracking requirements). W przypadku narzędzi wspomagających procesy inżynierii wymagań, należy zlokalizować,
w którym miejscu i gdzie jest każde wymaganie zdefiniowane.
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13.	 Zarządzaniu wymaganiami (Managing requirements). Są to działania,
które pozwalają na dodawanie, usuwanie, precyzowanie, hierarchizację
wymagań podczas wszystkich faz projektowanego systemu. Aby sprawne zarządzać wymaganiami, należy w odpowiedni sposób je gromadzić
w bazach danych lub utworzyć repozytorium wymagań.
14.	 Sprawdzaniu i weryfikacji wymagań (Testing and verifying requirements).
Są to działania, które pozwalają na sprawdzenie kompletności i zasadnych wymagań.
15.	 Walidacji wymagań (Validating requirements).
Ze względu na nieskomplikowany proces wytwórczy oprogramowania,
w poszczególnych podrozdziałach monografii zostaną zaprezentowane wyniki procesu inżynierii wymagań z wybranych elementów wymagań według
SWEBOK V3 1. Software Requirements Fundamentals: wymagania produktu
i procesu (Product and Process Requirements), wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (Functional and Non-functional Requirements), wymagania systemowe i oprogramowania (System Requirements and Software Requirements)
w zakresie specyfikacji wymagań (5. Requirements Specification): specyfikacja
wymagań systemowych (System Requirements Specification) oraz specyfikacja
wymagań oprogramowania (Software Requirements Specification).
Całokształt działań w ramach zadań projektu rozwojowego polega na
wykonaniu prototypów systemów informatycznych do wspomagania zintegrowanego systemem zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w zakresie procesów logistycznych i monitoringu azbestu. A w szczególności:
1.	 Opracowanie koncepcji rozwiązania problemu z punktu widzenia użytkownika końcowego według podejścia user-centric, dla już wstępnie opracowanych koncepcji oprogramowania przygotowanej w fazie przedprojektowej
2.	 Zaplanowanie, zaprojektowanie założeń systemowych, założeń infrastruktury technicznej systemu informatycznego, w tym: wymagań infrastruktury technicznej SIG, wymagań sprzętowo-programowych dla aplikacji,
założeń systemu informatycznego SIG oraz wymagań funkcjonalnych
i niefunkcjonalnych.
3.	 Wykonanie SIWZ zamówień sprzętowo-programowych dla zadań w projekcie rozwojowym w kontekście realizacji zamówień publicznych.
4.	 Odbiór formalny, techniczny sprzętu i oprogramowania dostarczonego
w ramach projektu rozwojowego z zamówień publicznych56. Instalacja
Postępowanie przetargowe prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z 2007 r.
Nr 223, poz.  1655, z późn. zm.). Słownik Zamówień (CPV) obejmował:
56
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5.	
6.	

7.	

8.	
9.	
10.	
11.	

sprzętu i oprogramowania na serwerach w serwerowni oraz instalacja
oprogramowania systemowego i oprogramowana narzędziowego na stacjach użytkowników projektu.
Utworzenie środowiska testowego przez instalację oprogramowania dostępowego, baz danych, środowiska programistycznego.
Zaplanowanie, zaprojektowanie trzech opracowanych projektów, wchodzących w skład portfela projektu Systemu Informatycznego GeoAzbest
(SIG). Portfel projektu SIG złożony jest z trzech podprojektów: 1) „Projekt budowy SIG” oraz realizacja informatyczna w oparciu o jego założenia podczas trwania projektu rozwojowego. 2) „Projekt wdrożenia
i wsparcia SIG”. 3) „Projekt likwidacji SIG”.
Zaprojektowanie niezbędnych algorytmów będących podstawą do zaprogramowania zestawu serwisów i aplikacji w ramach projektu „Projektu
budowy SIG”.
Zaprogramowanie serwisów i aplikacji SIG.
Przetestowaniu wykonanego systemu informatycznego SIG.
Opracowanie dokumentacji zrealizowanych prototypów systemów informatycznych w ramach projektu „Projektu budowy SIG”.
Opracowanie dokumentacji wdrożenia zrealizowanych prototypów systemów informatycznych, w tym planu wdrożenia, testów, szkolenia, wsparcia w ramach dwóch kolejnych projektów: „Projekt wdrożenia i wsparcia
SIG”, „Projekt likwidacji SIG”.

2.1.2.	Kontekst tematyki badawczej
Tematykę badawczą monografii należy pojmować w określonym
kontekście. Kontekst jest rozumiany w relacji zależności znaczenia opisywanych elementów w stosunku do wyodrębnionych zagadnień z otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego, środowiska, prawnego PESTEL (akronim od słów: Political, Economic, Social, Technological, Environment, Legal). Kontekst ma znaczenie doprecyzowujące sens tematyki ba—
—
—
—
—
—
—
—

48000000-8
72220000-3
72240000-9
72260000-5
32413000-1
32420000-3
30214000-2
72250000-2

–
–
–
–
–
–
–
–

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne,
Usługi analizy systemu i programowania,
Usługi w zakresie oprogramowania,
Sieć zintegrowana,
Urządzenia sieciowe,
Stacje robocze,
Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
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dawczej, jako zespołu odniesień niezbędnych do zrozumienia złożoności problematyki badawczej. Kontekst tematyki badawczej zostanie zaprezentowany
w relacjach i zależnościach pomiędzy elementami systemu przedmiotowego
(tematyką badawczą monografii a elementami będącymi w relacji z tematyką). Kontekst tematyki badawczej wyodrębniony z otoczenia PESTEL obejmuje kontekst: prawny, ekonomiczny, środowiska naturalnego, polityczny, gospodarczy, zdrowia publicznego, czasoprzestrzeni (rys. 2.6).

Rysunek 2.6.	Kontekst problematyki wyodrębniony z otoczenia PESTEL w relacjach i zależnościach
pomiędzy elementami systemu przedmiotowego

Kontekst prawny związany jest z wyrobami zawierającymi azbest
w kontakcie bezpośrednim lub pośrednim człowieka z czynnikiem kancerogennym i sposobami postępowania łącznie, z uprawnieniami podmiotów gospodarczych, niezbędnymi zasobami technicznymi, np. narzędziami, urządzeniami oraz zasobami osobowymi zdolnymi do wykonania usług. W związku
z tym, że azbest został zaliczony do substancji niebezpiecznych i stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, wszelkie działania interesariuszy
muszą zostać ograniczone i ukierunkowane zapisami przepisów prawnych dla
ich ochrony. Aspekt prawy tworzy ramy postępowania, bez których nie mogą
się rozpocząć żadne działania związane z WZA.
Kontekst ekonomiczny związany jest z przepływem środków finansowych w łańcuchach logistycznych związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem MZA, oraz w zależnych łańcuchach logistycznych związanych z usługami i popytem na materiały budowlane. Kontekst ekonomiczny to kontekst
biznesowy, który ma przynieść określone korzyści ekonomiczne z prowadzenia działalności. Każde przedsięwzięcie z udziałem podmiotów gospodarczych
nastawionych na zysk, musi w dłuższej perspektywie czasu przynieść korzyści
ekonomiczne pokrywające koszty ich funkcjonowania i powodować ich rozwój.
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Kontekst środowiska jest ważnym elementem podczas wdrażania projektu, gdyż wszystkie działania odbywają się w tym środowisku z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Kontekst środowiskowy związany jest z oczyszczeniem kraju z niebezpiecznych wyrobów, a w konsekwencji zmniejszenia
emisji niebezpiecznych substancji i uzyskania warunków poprawy ochrony
zdrowia mieszkańców. Wiąże się również z estetyką środowiska przez tworzenie nowego wizerunku budynków i budowli, czy też poprawę bezpieczeństwa i wyglądu przez usuwanie „dzikich” wysypisk MZA.
Kontekst polityczny wpisuje się do zespołu wzajemnie powiązanych
działań mających wpływ na plany gospodarki odpadami, które są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Kontekst polityczny również
związany jest ze skierowaniem dodatkowych strumieni środków pieniężnych,
aby zintensyfikować działania przyspieszające oczyszczanie kraju z azbestu
oraz zastosować bodźce zwiększające dyscyplinę realizacji zadań, zaangażowania administracji publicznej, samorządowej i działać motywacyjnie, stymulując wzrost aktywności społecznej w działaniach związanych z bezpiecznym
usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Aspekt polityczny wiąże
się ze strumieniami informacyjnymi, decyzyjnymi, finansowymi.
Kontekst gospodarczy związany jest z popytem na usługi związane
z usuwaniem, unieszkodliwianiem MZA, popytem na materiały budowlane
alternatywne, co można zrównoważyć podażą usług i materiałów ze strony
usługodawców i producentów.
Kontekst zdrowia publicznego związany jest z bytowaniem człowieka
i zwierząt w środowisku. Kontekst zdrowia publicznego związany jest z imperatywem ograniczenia śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych,
a w szczególności raka płuc i międzybłonniaka opłucnej. Planowany projekt
pozytywnie wpływa na zdrowie i na zdrowie psychiczne ludzi. Niestety, jak
wynika z badań, negatywne skutki zdrowotne są rozłożone w czasie, w związku z tym zanik efektów przedwczesnych zgonów i zaburzeń zdrowia ludności należy oczekiwać dopiero po wielu (zwykle powyżej 20) latach od usunięcia przyczyny.
Czasoprzestrzeń wiąże się z czterema wymiarami świata: trzema współrzędnymi geograficznymi oraz czwartym wymiarem, jakim jest czas. Czas jest
istotnym warunkiem ograniczającym wszelkie działania, gdyż po pierwsze
związany jest z sezonowością czynności w cyklu życia MZA (procesami gospodarczymi, które odbywają się sezonowo), po drugie dotyczy zasobów rozproszonych geograficznie, a więc wiąże się z odległością i czasem przemieszczania, po trzecie czas wpływa destrukcyjnie na WZA, dokładniej określając,
stany natury, procesy naturalne, procesy rzeczywiste w środowisku natural70
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nym, np. deszcz, śnieg, kataklizmy, pory roku, zjawiska fizyczne, procesy chemiczne, są zachodzącymi procesami niezależnymi od działalności człowieka.
Po czwarte, czas jest wyznacznikiem daty, w którym w Polsce powinien być
rozwiązany problem eksploatacji WZA i zmniejszenie zanieczyszczanie azbestem środowiska, wyznaczony na koniec roku 2032.
2.1.3.	Otoczenie polityczne, ekonomiczne, społeczne,
technologiczne, środowiska, prawne
Identyfikacja otoczenia będzie dokonana metodą analizy otoczenia
politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego, środowiska naturalnego, legislacyjnego z wykorzystaniem techniki PESTEL57. Istotą tego narzędzia jest określenie podstawowych sfer otoczenia, a więc tych obszarów,
które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu lub jego części. Technika zostanie wykorzystana do identyfikacji interesariuszy i ustalenia wpływu
interesariuszy na funkcjonowanie organizacji. Poszczególne obszary posiadają
specyficzne dla siebie właściwości. Obszary te najczęściej zachodzą na siebie,
zjawiska zachodzące w obszarach mają wpływ krótkofalowy i długofalowy dla
funkcjonowania systemu. Obserwowane nowe zdarzenia, zmiany trendów oraz
dynamika wzajemnych relacji między segmentami powodują redefinicję granic
poszczególnych obszarów, a te same trendy i zdarzenia mogą mieć odmienne
znaczenie dla różnych obszarów i poziomów systemu. Klasyczne etapy analizy obejmują: identyfikację istotnych czynników w poszczególnych obszarach
otoczenia, ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie systemu oraz określenie relacji pomiędzy systemem a otoczeniem.
Jednym z komponentów analizy jest analiza szans i zagrożeń jakie potencjalnie mogą tworzyć obserwowane bądź estymowane trendy oraz prognozowane zdarzenia w wyróżnionych obszarach.

2.2.	Charakterystyka kopalni LW „Bogdanka” S. A.
w składowaniu odpadów zawierających azbest
w wyrobiskach podziemnych
Realizowane działania w ramach projektu rozwojowego dotyczą
obszarowo Polski wschodniej, w zakresie unieszkodliwiania azbestu na pod-

57

SEBoK v.1, Part 4: Applications of Systems Engineering, s.  66.
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ziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem zasad
zrównoważanego rozwoju, dlatego naturalnym myśleniem jest wybranie podmiotu koordynującego oraz składowiska podziemnego, który znajduje się województwie lubelskim. Tym podmiotem jest kopalnia węgla kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., która już od kilku lat przygotowuje się organizacyjnie i technologicznie do przedsięwzięcia, jakim jest uzyskanie koncesji
i pozwoleń w zakresie składowania materiałów niebezpiecznych.
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedyną kopalnią eksploatującą węgiel kamienny w zagłębiu lubelskim (rys. 2.7). Do obszarów działalności należy działalność: górnicza w zakresie gospodarczego wydobywania węgla kamiennego, wzbogacania wydobywanego węgla surowego, sprzedaży węgla
i rekultywacji terenów górniczych. Spółka prowadzi sprzedaż przede wszystkim do odbiorców przemysłowych, w głównej mierze do podmiotów prowadzących działalność w branży elektroenergetycznej, zlokalizowanych we
wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Rysunek 2.7.	Lokalizacja Lubelskiego Zagłębia Węglowego
Źródło: Lubelski Węgiel „Bogdanka”, http://www.lw.com.pl, dostęp 28.09.2013 r.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie w dniu 25 czerwca 2009, w którym Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na rynku akcje. Następna sprzedaż akcji przez
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Skarb Państwa nastąpiła 9 marca 2010 roku, pozostawiając sobie 4,97% akcji
kopalni. Głównymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów, są
głównie fundusze emerytalne58:
1.	 AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK,
2.	 ING Otwarty Fundusz Emerytalny,
3.	 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”,
4.	 NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny,
5.	 AMPLICO OFE,
6.	 AXA Otwarty Fundusz Emerytalny,
7.	 GOVERNMENT OF NORWAY,
8.	 Otwarty Fundusz Emerytalny ALLIANZ POLSKA.
Charakter własnościowy kopalni oznacza, że LW „Bogdanka” jest spółka
prywatną, której celem jest wzrost wartości dla akcjonariuszy i tym samym
działalność jest nastawiona na zysk. Tym samym oznacza to, że planowane inwestycje powinny być opłacalne ekonomicznie. Również składowanie odpadów
niebezpiecznych powinno przynieść wymierne korzyści ekonomiczne kopalni.
Specyfika kopalni Spółki Lubelskiej Węgla „Bogdanka” będzie polegała na znaczącej roli w regionie wschodnim i na przemysłowej metodzie składowania odpadów niebezpiecznych o możliwościach znacznie przewyższających obecne potrzeby w odniesieniu do składowania odpadów niebezpiecznych województwa lubelskiego. Zakłada się, że na terenie województwa znajduje się ogółem 810 344,72 Mg wyrobów zinwentaryzowanych zawierających
azbest59, podczas gdy zdolności magazynowe szacuje się na 2,2 mln m3, tj.
ok. 3 mln Mg.
n

Zakres geograficzny i podział administracyjny

Możliwość odbioru odpadów zawierających azbest z przeznaczeniem do składowania podziemnego obejmuje całe województwo lubelskie,
w tym wszystkie gminy i powiaty na jego terenie (rys. 2.8). Potencjalnie może
także obejmować gminy i powiaty przyległe.

58
LW BOGDANKA S.A., Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu
27 czerwca 2013 roku i kontynuowane było w dniu 4 lipca 2013 r.
59
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2013, s.  88.
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Rysunek 2.8.	Podział administracyjny województwa lubelskiego z uwidocznioną lokalizacją składowiska odpadów w kopalni LW ”Bogdanka”
Źródło: Mapka podziału administracyjnego woj. lubelskiego, http://www.lubelskie.pl, dostęp 4 lipca 2013 r.

Założenia nowego składowiska podziemnego oraz rozwiązania prawne dopuszczają możliwość przyłączania się gmin spoza województwa lubelskiego do planowanego składowania OZA w wyrobiskach podziemnych.
Przejścia gmin ościennych do składowania podziemnego powinno nastąpić
pod warunkiem:
— pisemnej deklaracji gminy wskazującej, że miejscem docelowym składowania OZA jest kopalnia LW „Bogdanka” z wymienionym zakresem rzeczowym i czasowym,
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— pisemnej zgody marszałka województwa, do którego dana gmina ościenna chce się przyłączyć na przynależność do regionu wskazanego w planie gospodarki odpadami,
— pisemnej zgody marszałka województwa lubelskiego, do którego dana
gmina chce się przyłączyć na przynależność do regionu i uwzględnienia jej w planie gospodarki odpadami województwa lubelskiego.
n

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy składowania OZA zostanie ostatecznie ustalony
przez kopalnię „Bogdanka”. Jednak mogą być składowane różne odpady. Komisja Europejska ustaliła kategorie odpadów i nomenklaturę dla statystyki odpadów dotyczących różnych substancji, w tym OZA60:
— 12.2 Odpady azbestu
— 12.21 Odpady azbestowe
— 1 Niebezpieczne
— 06 07 01 odpady azbestowe z elektrolizy
— 06 13 04 odpady z przetwarzania azbestu
— 10 13 09 odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
— 15 01 11 opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
— 16 01 11 okładziny hamulcowe zawierające azbest
— 16 02 12 zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
— 17 06 01 materiały izolacyjne zawierające azbest
— 17 06 05 materiały konstrukcyjne zawierające azbest
— 12.3 Odpady minerałów występujących w naturze
— 12.31 Odpady minerałów występujących w naturze
— 10 13 10 odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych inne
niż wymienione w 10 13 09

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
statystyk odpadów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.  1206).
60
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n

Zakres czasowy

Zakres czasowy składowania OZA zostanie ustalony przez kopalnię „Bogdanka”.
n

Zakres informacyjny o składowisku

Planowana inwestycja w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych powinna zostać zarejestrowana w centralnej bazie danych i wojewódzkiej bazie danych z niezbędnymi informacjami61:
— Informacje o składowisku odpadów (nazwa i siedziba).
— Informacje o zarządzającym składowiskiem odpadów:
• imię i nazwisko lub nazwa,
• adres zamieszkania lub siedziby,
• NIP, REGON.
— Współrzędne geograficzne składowiska odpadów.
— Typ składowiska odpadów.
— Klasa składowiska odpadów.
— Dane, w tym techniczne, składowiska odpadów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.  37 ust.  5 ustawy o odpadach.
— Decyzje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.  37
ust.  5 ustawy o odpadach.

2.3.	Integracja podmiotów gospodarczych
w łańcuchach logistycznych
W zarządzaniu procesami logistycznymi w systemie logistycznym
usług należy uwzględnić nietrwałość usług, gdyż świadczenie usług ma postać
niematerialną. Do świadczenia usług niezbędne są, co najmniej dwie strony
oraz sekwencja czynności w postaci transakcji. Transakcja rozumiana jako zestaw działań, których wynikiem jest poprawność wykonania działań w całości (wartość logiczna prawda) lub niewykonanie usługi zgodnie z oczekiwaniem strony zlecającej usługę (wartość logiczna fałsz). Na transakcję składają
się wartości oferowane przez każdą stronę (wartości wymieniane), zgodność
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2011 r. Nr 257, poz.  1547).
61
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miejsca i czasu świadczenia usługi oraz zaakceptowane przez strony warunki
świadczenia usług. W ogólnym rozumieniu, realizacja usługi oznacza wymianę wartości pomiędzy stronami transakcji gdzie przedmiotem transakcji jest
określona, zdefiniowana usługa, która ma postać niematerialną. Drugą istotną
cechą usługi jest świadczenie spersonalizowanej usługi. Najczęściej usługi są
spersonalizowane i w zawiązku z tym trudno powtarzalne. Z faktu, że usługa ma postać niematerialną wynika również niemożliwość jej przechowywania ani magazynowana. Z tego względu w zarządzaniu procesami logistycznymi usług, czynności koordynacyjne stają się bardziej istotne niż w logistyce dóbr. Z faktu personalizacji usługi wynika, że strona inicjująca usługę ma
indywidualne wymagania, gust, świadomość ostatecznego efektu usługi (wyobraźni efektu końcowego). Jednak w gospodarce odpadami niebezpiecznymi personalizacja usługi nie może mieć tak istotnego znaczenia jak w przypadku innych rodzajach usług. Poszczególne czynności są tak mocno umocowane prawnie, że inicjator usługi (posiadacz WZA/OZA) ma zawężoną przestrzeń decyzyjną. W tym sensie, można przyjąć, że w logistyce gospodarczej
usług WZA/OZA występuje świadczenie usług w sposób powtarzalny masowy, ale spersonalizowany. Masowa oferta rynkowa świadczenia usług przez
usługodawcę kojarzy się z procesem powtarzalnym niemalże na masową skalę świadczoną dla usługobiorców o podobnych potrzebach – bezproblemowego pozbycia się WZA/OZA. O spersonalizowaniu usługi świadczy fakt, że każda usługa jest świadczona w sposób indywidualny (różne obiekty na których
znajdują się WZA lub magazynowany OZA), zakres usługi (różne usługi budowlane, od zakresu minimalnego, tj. tylko usunięcie WZA aż do wyburzenia i usunięcia całego obiektu) i sposób przeprowadzenia usługi jest uzależniony od wymagań usługobiorcy (czasu, dostępności do obiektu). Połączenie
elementy masowości usługi z personalizacją należy zaliczyć do tzw. paradoksu
określanego jako masowa indywidualizacja (mass customisation). Paradoks polega na tym, że masowa oferta dotyczy relacji świadczenia usługi przez usługodawcę do wielu usługobiorców (1-∞) a z drugiej strony proces świadczenie usługi może zostać zindywidualizowany (spersonalizowany), w ten sposób zaspokajając indywidualne potrzeby usługobiorcy (usługobiorca postrzega relację świadczenia usługi wyłącznie dla niego, tj. występuje relacja jeden
do jednego 1-1). Zarówno relacja jeden do nieskończoności oraz relacja jeden do jednego są prawdziwe, jednak połączenie tych relacji i przeanalizowanie ich udowadnia jednocześnie dwa sprzeczne stwierdzenia. Na tym więc
polega paradoks masowej indywidualizacji świadczenia usług w gospodarowaniu WZA/OZA. Świadczenie usług jest prostsze, ale nie zmienia to faktu, że
proces koordynacji należy przeprowadzić dla sprawniejszego przepływu od77

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

padów. Aby poprawnie zaplanować proces koordynacji usług, należy scharakteryzować usługę, strony usług, przedmiot transakcji pomiędzy stronami, zidentyfikować łańcuch logistyczny a także sposób koordynacji usług z charakterystyką podmiotu koordynującego wraz z jego potrzebami i oczekiwaniami.
Przez usługę rozumie się dzieło konstytutywne, składające się z interakcji pomiędzy stronami oraz ciągu zależnych od siebie działań (czynności),
które mają charakter czasowy. Istotne elementy świadczenia usługi przedstawione na rys. 2.9.

Rysunek 2.9.	Istotne elementy świadczenia usługi pomiędzy stronami
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Dla prawidłowego wykonania usługi, oprócz usługobiorcy, który inicjuje
i zleca wykonanie usługi usługodawcy, niezbędne jest kolejne ogniowo – właściciel składowiska odpadów niebezpiecznych. Demontaż, pakowanie, transport
i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających
azbest od miejsca początkowego (punktu źródłowego) do miejsca docelowego
składowania OZA (punktu końcowego – składowanie podziemne) z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych tworzy prosty łańcuch logistyczny o strukturze liniowej, smukłej. W niniejszej pracy łańcuch logistyczny będzie opisywany
w trzech ujęciach: sieciowym, ogniw decyzyjnych i procesowym w dwóch wariantach. Wariant pierwszy nie zawiera ogniwa pośredniczącego (węzła pośredniczącego) do magazynowania tymczasowego odpadów i oznaczonego skrótem TSA.
W ujęciu sieciowym łańcuch logistyczny jest system logistycznym, który funkcjonuje w powiązaniu z innymi systemami, w tym, z innymi podsystemami logistycznymi. W ujęciu sieciowym sieć logistyczna składa się z węzłów i połączeń. Węzłami w sieci są punkty w przestrzeni fizycznej na które
składa się miejsce, czas, odległość. Miejsce jest wyznaczone przez 4 wymiary
w przestrzeni: x, y, z i oś czasu i są to punkty, w których następuje usuwanie, wstępne i tymczasowe magazynowanie, magazynowanie lub składowanie
materiałów zawierających azbest. Połączeniami w sieci są strumienie różnego
rodzaju, np. strumień fizyczny przepływu przedmiotów, strumienie informacyjne, strumienie finansowe, powiązania własnościowe, procesy negocjacyjne
zobrazowane w postaci sekwencji strumieni, również zależności i relacje, które mogą zostać przedstawione w postaci połączeń. Sieć powiązań w łańcuchu
logistycznym obejmuje główne połączenia fizyczne pomiędzy węzłami ogniw
oraz połączenia pomiędzy węzłami pomocniczymi mające relacje z głównymi
węzłami. W przypadku dystrybucji fizycznej połączenia w sieci obrazują drogi, czyli powiązania transportowe pomiędzy węzłami. Również sieć połączeń
to zależność innego typu, np. powiązania informacyjne (strumienie), odpowiedzialności a funkcjonowanie łańcucha zależne jest od otoczenia, z którym ma
powiązanie, np. kapitałowe, właścicielskie, prawne. Ujęcie sieciowe w sposób
całościowy obejmuje płaszczyznę geograficzną, głównie związaną z lokalizacją
i odległością, płaszczyznę organizacyjną, głównie związaną z formą współpracy pomiędzy węzłami i powiązaniami właścicielskimi i płaszczyznę przepływu istotnych strumieni pomiędzy węzłami (rys. 2.10).
Funkcjonowanie łańcucha logistycznego w ujęciu z wyodrębnionymi
ogniwami decyzyjnymi (informacyjno-decyzyjnym) polega na współdziałaniu
zależnych od siebie wyodrębnionych ogniw łańcucha. Sposobem wyłonienia
ogniwa z systemu logistycznego jest decydent z uprawnieniami decyzyjnymi
z możliwością dysponowania zasobami ogniwa rys. 2.11.
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Rysunek 2.10. Łańcuch logistyczny w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających
azbest – ujęcie sieciowe

Rysunek 2.11. Łańcuch logistyczny z wyodrębnionymi ogniwami decyzyjnymi

Funkcjonowanie łańcucha logistycznego w ujęciu procesowym dotyczy wyodrębnienia istotnych procesów, które mogą realizować różne podmioty z różnymi obszarami odpowiedzialności. Do procesów podstawowych zaliczone zostały: proces użytkowania WZA, proces usuwania, proces transportowy i proces unieszkodliwiania odpadów. W niniejszej pracy procesy nie zostały zdekomponowane na podprocesy, z wyjątkiem procesu unieszkodliwiania, który został zdekomponowany na proces unieszkodliwiania metodą składowania D5 oraz proces termicznego przekształcania odpadów D10. Nazwy
procesów sugerują sekwencyjne czynności oraz mierzalny cel w ujęciu trans80

2. Tematyka badawcza

akcyjnym (cel osiągnięty albo cel nieosiągnięty). Każdy proces posiada wejścia i wyjścia, a zatem jego granice są wyznaczane przez zdefiniowany rodzaj działalności. Ujęcie procesowe łańcucha logistycznego jest zbiorem sekwencyjnych czynności, powiązanych zależnościami przyczynowo-skutkowymi
w tym sensie, że rezultaty działań poprzedzających są wejściami działań następujących po nich. Każdy zbiór czynności można przedstawić jako proces,
w wyniku którego na końcu otrzymuje się rezultat tych sekwencji. Zbiór powiązanych procesów tworzy w tym przypadku dynamiczny łańcuch logistyczny w ujęciu procesowym rys. 2.12.

Rysunek 2.12. Łańcuch logistyczny w ujęciu procesowym

Istotą projektu rozwojowego było zaproponowanie utworzenia węzła pośredniczącego TSA w łańcuchu logistycznym przypadku zintensyfikowanych
działań w usuwania WZA oraz dla osiągnięcia celu ekologicznego jakim jest
ograniczenie hałasu, zmniejszenie emisji produktów spalania paliw, zmniejszenia ryzyka kolizji pojazdów ze zwierzętami i co się z tym wiąże zmniejszenia śmiertelności zwierząt oraz ograniczenie efektu bariery dla przemieszczających się zwierząt. Oprósz kosztów ekologicznych, zmniejszenia liczebności środków transportowych spowoduje to również obniżkę kosztów transportu w całościowych kosztach funkcjonowania łańcucha w każdym z regionów oraz zmniejszenie obciążenia systemu drogowego województw. Co z kolei może wpływać korzystnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Aby osiągnąć ograniczenie ilości środków transportowych wykorzystanych do transportu odpadów można zmniejszyć liczebność przewozów (przebieg taboru w wozokilometrach), zwiększając ładowność samochodów cięża81
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rowych, przyczep i naczep, oczywiście do pewnej granicy wynikającej z charakterystyki pojazdów, wielkość tonażu obciążalności dróg (są uwzględniane
zakazy wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przez uwzględnienie
znaków drogowych B18 – ograniczenia tonażu pojazdów) oraz braku możliwości przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary chronione. Drugim
rozwiązaniem zmniejszającym przebieg taboru w wozokilometrach jest wprowadzenie węzłów pośredniczących magazynujących odpady. Drugi wariant jest
preferowany, jako rozwiązanie docelowe. Różne ujęcia łańcucha logistycznego o strukturze smukłej z tymczasowym punktem magazynowania odpadów
(TSA) zostały przedstawione na rysunku 2.13.

Rysunek 2.13.	Różne ujęcia łańcucha logistycznego o strukturze smukłej z tymczasowym punktem magazynowania odpadów (TSA): a) w ujęciu sieciowym, b) z wyodrębnionych
ogniwami decyzyjnymi, c) ujęciu procesowym
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Różne ujęcia łańcucha logistycznego w usuwaniu WZA nie opisują sposobu jego funkcjonowania w aspektach ekonomicznych. Ujęcie biznesowe jest
podstawą ciągłości funkcjonowania łańcuchów logistycznych w gospodarowaniu WZA w Polsce. Ponieważ WZA zawierają substancję niebezpieczną posiadacze zmuszeni są do korzystania z usług wyspecjalizowanych firm posiadających uprawnienia i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania usługi. Najprostszym wariantem jest sytuacja w której posiadacz WZA zleca usługę podmiotowi uprawnionemu do usunięcia wyrobów i transportu odpadów niebezpiecznych bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych�. W tym przypadku, w procesie usuwania
i unieszkodliwiania WZA biorą udział 3 podmioty: posiadacz WZA, właściciel
firmy zdejmującej i najlepiej zarazem transportowej, właściciel składowiska.
Wymienione podmioty cechuje niezależność w podejmowaniu decyzji. Posiadacz WZA jest zarazem usługobiorcą. Podmiot usuwający i transportujący jest
usługodawcą, podobnie jak i właściciel składowiska, ponieważ do posiadacza
należy obowiązek wskazania miejsca transportowania i składowania odpadów
(z tego punktu widzenia właściciel składowiska jest usługodawcą). Samodzielność decyzyjna podmiotu usuwającego i transportującego oznacza, że musi
we własnym zakresie zaopatrzyć się w niezbędne materiały, narzędzia, środki ochrony i przeszkolonych ludzi, aby móc wywiązać się ze zlecenia świadczenia usługi. W zasadzie to podmiot usuwający jest koordynatorem i odpowiedzialnym za całokształt działań realizacji usług. Jednak wydatki związane
z funkcjonowaniem łańcucha logistycznego pokrywa usługobiorca (rys. 2.14).

Rysunek 2.14.	Najprostszy wariant trzech ogniw biorących udział w procesie usuwania
i unieszkodliwiania WZA tworzących łańcuch logistyczny o strukturze liniowej

Sytuacja staje się bardziej złożona w przypadku wprowadzenia kolejnego płatnika, np. środki finansowe należą do gminy, która współfinansuje
83
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proces usuwania i unieszkodliwia, najczęściej bez pokrywania kosztów rozbiórki czy napraw lub nowego pokrycia dachowego oraz wprowadzenia kolejnych klientów i rozdzielania czynności prac na podmioty usuwające i podmioty gospodarcze transportujące odpady. Ponieważ środki finansowe gminy są pieniędzmi publicznymi, istnieje konieczność organizowania przetargów na usługę usuwania azbestu (kod podstawowy CPV: 90650000-8) i usługę transportu odpadów (kod uzupełniający CPV: 90512000-9). Stroną inicjującą jest płatnik (gmina), która wyznacza warunki przetargu w dokumencie specyfikacyjnym – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
a posiadacz jest również włączony w proces świadczenia usługi. Rolą posiadacza jest zgłoszenie się do urzędu gminy i złożenia woli usunięcia WZA
wraz z adresem nieruchomości i ilością szacunkową przeznaczoną do demontażu. Podczas realizacji usługi rolą usługodawcy zawarcie umowy się
z poszczególnymi właścicielami nieruchomości odnośnie terminu i sposobu
wykonania usługi oraz przedstawiania usługobiorcy harmonogramu odbioru
rys. 2.15.

Rysunek 2.15. Łańcuch logistyczny z wyodrębnionym płatnikiem usług w usuwaniu i unieszkodliwianiu WZA

Kolejny poziom złożoności występuje, jeżeli uwzględni się wszystkich posiadaczy WZA, którzy jednocześnie deklarują chęć usunięcia WZA/OZA. W takim przypadku istnieje wiele stron inicjujących usługę, wielu płatników, taki
przypadek graficznie został przedstawiony na rysunku 2.16.
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Rysunek 2.16. Łańcuch logistyczny z wieloma wyodrębnionym płatnikami usług w usuwaniu
i unieszkodliwianiu WZA

W planowaniu w usuwaniu WZA należy również uwzględnić ograniczenia czasowe nałożone przez posiadaczy, płatników, wcześniejszy obowiązek
zgłoszenia prac odpowiednim organom administracyjnym, sezonowość prac
i sprzyjającą pogodę. Również posiadacze mogą podjąć decyzje o wymianie
lub zabezpieczaniu wyrobów. Kolejnym ograniczeniem w procesie usuwania
WZA jest przebieg procesów usuwania i unieszkodliwia w czasie i przestrzeni z uwzględnieniem bardzo dużej liczby posiadaczy, małej liczby podmiotów
uprawnionych i bardzo małej liczby składowisk odpadów niebezpiecznych.
To powoduje, że proces usuwania i unieszkodliwiania odpadów już z terenu
województwa dotyczy rozproszonych przestrzennie źródeł różnych wyrobów
zawierających azbest i wiąże się z przepływem elementów będących składowymi tych procesów, a więc ludzi z uprawnieniami, dóbr materialnych, informacji i środków finansowych. Wyżej wymienione podmioty i ograniczenia
wyodrębnione z otoczenia tworzą już obszar logistyczny.
Dodatkowo przy zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na
usuwanie WZA przez gminy, może realnie nastąpić okres zwiększonej intensywności prac w usuwaniu azbestu w okresie maj – październik. Przy założeniu, że cały odpad musi zostać przetransportowany w jedno miejsce, to ist85
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nieje potencjalny problem dostępności do niezbędnych zasobów, tj. zasobów
osobowych z uprawnieniami zdolnymi do wykonania usługi demontażu, środków transportowych ADR (pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych)
oraz nierównomierności dostaw odpadów z miejsc ich składowania przy posiadaczu WZA do tymczasowego składowania oraz do składowiska podziemnego odpadów niebezpiecznych (różne ilości, różne odległości). Dlatego powinna istnieć jednostka organizacyjna, która będzie koordynowała wiele łańcuchów logistycznych w obszarze logistycznym z uwzględnieniem dostępności zasobów (rys. 2.17).

Rysunek 2.17.	Koordynacja podmiotów w usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających
azbest przez podmiot koordynujący

Tematyka badawcza monografii dotyczy działań inżynierskich związanych z opracowaniem prototypowego systemu informatycznego wspomaga86
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jącego podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej oraz prototypowego systemu informatycznego wspomagającego podmiot koordynujący pracę wielu łańcuchów logistycznych związanych z procesem usuwania materiałów zawierających azbest i unieszkodliwiania powstałych odpadów niebezpiecznych w składowiskach podziemnych. Sposobem koordynacji usług jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Koordynacja działań podmiotów powinna:
1) zwiększyć efektywność wykorzystania publicznych środków pieniężnych
w przypadku finansowania lub współfinansowania zadań dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu miejsc tymczasowych składowania OZA,
2) zminimalizować nadmiernej wielkości alokacji zasobów niewspółmierną
do skali i zakresu działań przez uprawnione podmioty,
3) skrócić czasowo działania związane z procesami usuwania i transportu
odpadów azbestowych.
Jednak, aby możliwa byłaby koordynacja działań podmiotów powinno
się dokonać procesu badawczego stanu i uwarunkowań prawnych proponowanych rozwiązań, przebadać założenia prawne z różnych aspektów na wykonanie oprogramowania, następnie zidentyfikować interesariuszy i określić
ich potrzeby. Analiza funkcji realizowanych przez poszczególne ogniwa łańcucha pozwoli na opracowani oprogramowania, zgodnie z ich oczekiwaniami.

2.4.	Analiza stanu
i uwarunkowań prawnych
Regulacje prawne w sposób istotny wpływają na proces budowy
aplikacji informatycznych wspomagających procesy zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych, w tym również procesów
koordynacyjnych. W obszarze uregulowań prawnych istotne są dwa segmenty zagadnień. Po pierwsze, segment zagadnień dotyczy praktyk gospodarczych
w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Po drugie, zagadnienia dotyczące
budowy oprogramowania oraz poszanowania praw autorskich.
W segmencie pierwszym, należało uwzględnić:
— Zmiany prawne, które wprowadziła ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.  U.  z 2013 r., poz.  21). Ustawa w sposób ramowy
wprowadziła szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami, w tym również odpadami niebezpiecznymi do których należą: a)
zmiana stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi przez wprowadzenie decyzji administracyjnych na pozwo87
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lenie wytwarzania odpadów oraz decyzji administracyjnych na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów a także decyzje zezwalające na
transport odpadów obowiązywać będą do momentu wpisania przedsiębiorcy z urzędu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa; b) możliwość utraty statusu odpadów niebezpiecznych na odpady
inne niż niebezpieczne, ale równocześnie zostały usunięte zapisy o możliwości zatwierdzania programu gospodarki odpadami w urządzeniach
przewoźnych oraz usunięto informacje o możliwości stosowania urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest; c)
obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów przez wszystkich posiadaczy odpadów; d) wprowadzenie zasady najlepszej dostępnej techniki lub
technologii a następnie zasadę bliskości62; e) możliwość przywozu odpadów niebezpiecznych poza obszar województwa63.
— Zgodność rozwiązań prawnych w gospodarowaniu MZA w momencie
powstawania oprogramowania. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z rozwiązaniami prawnymi oraz dobrymi praktykami gospodarczymi.
Dokonana analiza różnych aktów prawnych potwierdziła zgodność opracowanej koncepcji zmian w łańcuchu logistycznym ze stanem prawnym,
a tym samym dała podstawę do wspomagania technologiami ICT podmiotów gospodarczych (rys. 2.18).
— W oprogramowaniu powinno się uwzględnić „najlepsze dostępne techniki” (BAT) rozwiązań gospodarczych w gospodarowaniu MZA. W tym
sensie, realizowany projekt rozwojowy zakłada podziemne składowanie
odpadów niebezpiecznych. Przyjęty sposób składowania OZA to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju oraz zakłada najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości64.

„Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.” (Art. 20.2 Ustawy o odpadach Dz.  U.  z 2013 r., poz.  21).
63
Zakaz przewozu poza obszar województwa na którym odpady zostały wytworzone dotyczy komunalnych osadów ściekowych oraz zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych z wyjątkiem zachowania „zasady bliskości”.
64
W momencie opracowania, podziemne składowanie OZA spełnia zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, Art. 2 ustęp 12.
62
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Rysunek 2.18. Zagadnienia prawne w przyjętej koncepcji wprowadzenia w łańcuchu logistycznym
miejsc magazynowania odpadów zawierających azbest

W zakresie tworzenia oprogramowania w cyklu wytwórczym oprogramowania należało uwzględnić:
1) Przepisy prawne dotyczące korzystania z oprogramowania przez użytkowników. W pierwszej kolejności powinny być respektowane zalecenia, zasady wynikające z przepisów prawa, np. Konstytucji, ustaw, rozporządzeń, przepisów BHP, Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Przepisy prawne również zabraniają stosowania określonych technik oraz rozpowszechniania lub łączenia niektórych treści ze sobą. Niezastosowanie
się do przepisów prawa może powodować określone skutki wynikające
z nieprzestrzegania przepisów prawnych.
2) Konwencje.
3) Specjalistyczne metody projektowania i zasady konstrukcyjne.
89
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4) Stan wiedzy. Stan wiedzy wynika z aktualnego rozwoju sprzętu i oprogramowania oraz są to również definicje, wskazówki, przykłady, wzorce
projektowe, szablony, przypadki, które formalnie są spisane, np. SWEBOK, normach branżowych.
5) Zasady profesjonalnej praktyki zawodowej oraz zasady etyczne inżyniera oprogramowania.
W obszarze tematycznym, przy tworzeniu oprogramowania kierowano
się dokumentami:
1) Standardami zawartymi w dokumentach RFC (Requests For Comments)
wydawanymi przez Internet Engineering Task Force (IETF).
2) Standardami konsorcjum W3C publikowane w postaci W3C Recommendation (REC), w tym standardy określające dostępność zawartości dla
użytkowników niepełnosprawnych WAI (Web Accessibility Initiative), standardy amerykańskie Section 508, standardy brytyjskie (British Standards
Institute BS7000 Part 6, “Guide to Managing Inclusive Design”). W przypadku dostępności zawartości to zalecenia (accessibility guidelines):
— ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności dotyczące narzędzi do tworzenia stron WWW,
— WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – zalecenia dotyczące
dostępności zawartości serwisów,
— UAAG (User Agent Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności
narzędzi wspomagających użytkowników,
— WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Application) – zalecenia dostępności dla technologii AJAX i powiązanych technologii,
— Techniczne specyfikacje: HTML, XML, CSS, SVG, SMIL i inne.
Oprogramowanie wykonane w ramach projektu rozwojowego nie zastępuje, ani nie tworzy nowych przepisów prawnych, również nie stanowi ich pełnej wykładni merytorycznej. Oprogramowanie zostało wytworzone w ramach
istniejących procedur i praktyk gospodarczych, jak systemy wspomagające pracowników różnych szczebli w obszarze usuwania azbestu z terenu Polski zgodnie z prawem w momencie ich budowy. W przypadku istotnej zmiany przepisów prawa w cyklu wdrożenia lub w okresie gwarancyjnym w cyklu eksploatacji oprogramowania została uwzględniona możliwość dokonania takich zmian.

2.5.	Interesariusze systemu informatycznego GeoAzbest
2.5.1.	Identyfikacja interesariuszy
Scharakteryzowany problem gospodarczy z przedstawionymi rozwiązaniami z logistyki, wspomaganymi ICT oraz założeniami prawnymi doty90
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czy stron, które pośrednio lub bezpośrednio są zaangażowane w problematykę usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów z przestrzeni życiowej ludzi i zwierząt. Tymi stronami są interesariusze. Interesariuszami (stakeholders)65 w tematyce badawczej monografii są wszystkie strony66, które mają poglądy lub punkty widzenia oraz mogą mieć lub mają wpływ w sposób bezpośredni lub pośredni, na cały system, część systemu lub na określone działania w systemie oraz dany system może oddziaływać w postaci sprzężenia
zwrotnego na zainteresowaną stronę. System może mieć jeden lub więcej interesariuszy, a w zasadzie grupy interesariuszy. Grupowanie osób w grupy interesariuszy jest dokonywane ze względu na zbieżność potrzeb i oczekiwań
jednostek w określonym czasie. Interesariuszami są strony wyodrębnione zawsze z systemu społecznego67 systemu i otoczenia, jako grupy interesów osób
(pojedyncze osoby, zespoły, organizacje68). Sposób identyfikacji interesariuszy
następuje w procesie analizy funkcjonowania systemu w otoczeniu (wpływ
systemu na otoczenie, oczekiwania otoczenia w stosunku do funkcjonowania
systemu) w ujęciu dynamicznym. Każda organizacja powinna respektować interesy interesariuszy, w tym: identyfikować interesariuszy, poznawać ich potrzeby i wpływ na organizację69.
Interesariuszami są strony mające interesy w stosunku do systemu
(wpływ interesariuszy w sposób bezpośredni lub pośredni, na cały system,
część systemu lub na określone działania w systemie), a z drugiej strony, interesariusze są pod wpływem oddziaływania systemu (oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie systemu, części systemu lub określonych działań w systemie na interesariuszy). Wpływ i oddziaływanie interesariuszy na system (S)

65
„Osoba lub organizacja mająca prawo, roszczenia, udziały lub czerpiąca zyski z systemu lub
jego właściwości, zaspokajających potrzeby lub spełniających oczekiwania interesariusza” (ISO/IEC
24765:2010, Software and Systems Engineering Vocabulary, s.  343). Z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności (social responsibility) interesariuszem jest „Osoba lub grupa zainteresowana decyzją lub aktywności organizacji” (ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility, s.  4).
66
Termin „strona” to podmiot wpływający system, część systemu lub na określone działania w systemie oraz istnieje możliwość oddziaływania systemu na podmiot. Podmiotem jest zawsze człowiek, grupa ludzi, w przypadku, gdy dotyczy to ludzi w całej organizacji, interesariuszem jest organizacja wymieniona instytucjonalnie.
67
System społeczny jest podzbiorem środowiska rzeczywistego a ten z kolei należy do środowiska naturalnego. Wielu autorów dokonuje podziału interesariuszy na interesariuszy społecznych oraz niespołecznych (środowisko naturalne, przyszłe pokolenia, zwierzęta) (więcej w pozycji: W. Gasparski, Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), s.  231–240.
68
Grupa interesariuszy może stanowić organizację, jej część lub więcej niż jedną organizację.
69
ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility, s.  12.
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powoduje określoną reakcję i sprzężenie zwrotne systemu na otoczenie (O)
przez wpływ (relacja S’O) i a w kierunku przeciwnym, następują oczekiwania
otoczenia w stosunku do systemu (O’S). W ten sposób interesariusze w sposób pośredni mają wpływ na otoczenie. Na przykład społeczeństwo (otoczenie społeczne) oczekuje od jednostki organizacyjnej (systemu) działań i zachowań wg koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). Z drugiej strony system
może zachować się zgodnie z zasadami CSR i wpływać na otoczenie zgodnie
z oczekiwaniem. Schematycznie, identyfikacja interesariuszy systemu i otoczenia została przedstawiona na rysunku 2.19.

Rysunek 2.19.	Identyfikacja interesariuszy z systemu i otoczenia

Mając zdefiniowany system, łatwo jest zidentyfikować interesariuszy systemu, gdyż są to wszyscy ludzie tam zatrudnieni. To interesariusze wyznaczają
cel systemu oraz są jego podstawowym tworzywem, bez którego system nie
może istnieć. W przypadku systemu składającego się z jednej jednostki organizacyjnej, interesariuszami systemu są jej pracownicy pogrupowaniu według
grup interesów o różnej sile wpływu na system i będący pod różnym oddzia92
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ływaniem systemu. Identyfikacja interesariuszy w przypadku systemu składającego się z wielu jednostek organizacyjnych, np. firm zgromadzonych w klaster lub firm w łańcuchu logistycznym, jest już utrudniona. Wielość jednostek organizacyjnych, wielość grup i możliwości ich grupowania powoduje, że
liczba interesariuszy rozproszonej organizacji gospodarczej jest duża i wzrasta
wraz z liczbą jednostek organizacyjnych. Również identyfikacja interesariuszy
z otoczenia wiąże się ze złożonością wyodrębnienia, gdyż otoczenie organizacji obejmuje wiele różnych zagadnień. Wyodrębnienie systemu a następnie
interesariuszy systemu umożliwia technika analizy otoczenia PEST (z możliwymi wariantami: PESTE, PESTEL) ułatwiającą identyfikację grup (osób, organizacji) mających wpływ na funkcjonowanie systemu lub jego części z systemu społecznego z poszczególnych sfera otoczenia70. Ze względu na tematykę zagadnienia wyodrębniono sfery otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego, środowiska naturalnego, legislacyjnego
(PESTEL).
Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia tematyki pracy jest identyfikacja interesariuszy z otoczenia środowiska (strona środowiska naturalnego)
oraz ze środowiska technologicznego związana z systemami informatycznymi (strona środowiska cyfrowego). W tym sensie, w pracy zostały w sposób
logiczny wyszczególnione trzy środowiska. Środowisko naturalne (otoczenie
środowiska naturalnego), środowisko rzeczywiste obejmujące wszystkie byty
oparte na atomach (byty z otoczenia politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego, prawnego) oraz wyodrębniona cześć z otoczenia technologicznego związana z bitami71 (środowiska cyfrowego). Podział logiczny
otoczenia w innej płaszczyźnie na odrębne środowiska: naturalne (składniki przyrody żywej i przyrody nieożywionej)72, rzeczywiste i cyfrowe wynika
z faktu funkcjonowania systemu w otoczeniu ze specyficznymi jego potrzebami oraz przedstawienia problematyki adekwatnej do problemu i tematyki pracy. W rzeczywistości, wszystkie elementy funkcjonują w środowisku są bytami rzeczywistymi, nawet do funkcjonowanie środowiska cyfrowego niezbędne są zasoby oparte na rzeczach (przedmiotach).

70
Otoczenie to ogół warunków funkcjonowania oraz oddziaływanie różnych jednostek organizacyjnych mających wpływ na zachowanie się systemu.
71
Bit-logiczna jednostka informacji, przyjmująca stan zero (zero logiczne) lub jedynki (jedynka logiczna).
72
W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz.  880, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.  627).
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Interesariuszami zidentyfikowanymi ze środowiska cyfrowego są osoby
odpowiedzialne za funkcjonowanie systemów technicznych i oprogramowania w środowisku cyfrowym lub osoby odpowiedzialne za stan środowiska
naturalnego.
Celem analizy interesariuszy i ich identyfikacji jest określenie rzeczywistych i potencjalnych stron oddziaływujących na system zarówno w sposób
pozytywny (przyczyniać się do powodzenia całości przez wspieranie osiąganie
celów), jak i negatywny73 (wyspecyfikowanie stron, które utrudniają lub uniemożliwiają osiągnięcie celów) w ujęciu dynamicznym, a w zasadzie w określonym horyzoncie czasowym (końca 2032 roku). W przypadku wpływu negatywnego interesariuszy na system należy opracować działania redukujące
lub niwelujące ten ich negatywny wpływ. Wynikiem analizy i identyfikacji interesariuszy jest logicznie uporządkowany zbiór grup interesariuszy, który będzie uwzględniany podczas wszystkich działań tematycznie związanych z trzema środowiskami, a w szczególności projektowaniem, budową oprogramowania i jego testowania, realizacją wdrożeń, eksploatacją systemów informatycznych i likwidacją sytemu. Przy czym, nie jest możliwa bardzo dokładna identyfikacja wszystkich interesów grup interesariuszy w układzie dynamicznym,
gdyż jak każda grupa społeczna składa się z indywidualnych, niepowtarzalnych jednostek. A więc jest różna, różnoliczna, posiada różną siłę wpływu na
system i odmienny sposób reakcji oddziaływania systemu na nich, ma różne
potrzeby, oczekiwania, cele, a dodatku wymienione cechy grup interesariuszy
są zmienne w czasie.
Przy tak sformułowanym znaczeniu terminu interesariuszy istotne są
cztery elementy: tematyka badawcza wyznaczająca obszar działania, otoczenie, system i jego części, sposób oddziaływania (relacja miedzy elementami).
Dekompozycja tematyki badawczej na elementy składowe pozwala na zdefiniowanie systemu, jego otoczenia i relacji (rys. 2.20), a następnie identyfikację interesariuszy i ich przynależność do stron rynkowych (rys. 2.21). Z drugiej strony, to interesariusze (ich liczba, struktura, sposób oddziaływania) wyznaczają granice tematyki badawczej i kontekstu tematyki badawczej74. Iden73
W literaturze najczęściej nie definiuje się interesariuszy, którzy mają wpływ lub są pod
oddziaływaniem neutralnym, gdyż z założenia technika analizy interesariuszy ma za zadanie
zidentyfikować strony mające wpływ na system lub są pod oddziaływaniem systemu z określonym skutkiem. Jednak w układzie dynamicznym mogą być sytuacje, że należy zidentyfikować
interesariuszy którzy byli lub w późniejszym okresie mogą mieć wpływ lub być pod wpływem
oddziaływania systemu.
74
„Równie ważnym aspektem stwierdzalności istnienia (autor: uzasadnienie, że dany system
istniej) jest grupa interesariuszy, stanowiąca świadectwo bezpośrednie istnienia systemu lub jego
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tyfikacja, charakterystyka rozpoznanie oczekiwań, potrzeb grup interesariuszy
umożliwia zarządzanie interesariuszami75.

Rysunek 2.20. Dekompozycja tematyki badawczej na elementy składowe w celu identyfikacji interesariuszy

części”. (źródło: T. Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012, s.  41).
75
Termin „zarządzanie interesariuszami” jest skrótem myślowym, gdyż zarządzanie dotyczy ludzi na których jest sprawowana władza. Na przykład, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
jest interesariuszem zewnętrznym w problematyce badawczej, gdyż ma duży wpływ na działania związane z pracami z MZA. Nawet może wstrzymać realizację inwestycji, gdy narażane jest
zdrowie lub życie pracowników, jednak nie można zarządzać tym interesariuszem, gdyż jest organem niezależnym kontrolującym.
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Rysunek 2.21. Strony interesariuszy związane z tematyka badawczą w ujęciu rynku WZA/OZA

Strony rynkowe WZA/OZA związane są z pojęciem rynek. Rynek to miejsce i procesy umożliwiające przeprowadzenie transakcji w trakcie których następuje wymiana wartości pomiędzy stronami. Z jednej strony rynku znajdują się oferenci wartości a z drugiej strony rynku, strony przyjmujący wartość,
przy czym ich rola się zamienia w procesie transakcji. Każda ze stron musi
oferować określoną wartość interesującą dla drugiej strony tak, aby w procesie wymiany wartości uzyskać korzyści emocjonalne i funkcjonalne z transakcji. Aby prawidłowo funkcjonował rynek, musi być on liczny po obu stronach, strony muszą oferować wartości na które istnieje realne zapotrzebowanie oraz występuje siła nabywcza, która powinna występować w równowadze pomiędzy popytem a podażą. To rynek determinuje wymianę i zarazem
przychody stron z wymiany wartości. A zatem rynek wyznacza wartości oferowane, strony transakcji, terytorium realizacji, procesy wymiany (czas, miejsce, warunki przed, w trakcie i po transakcji). W niniejszej pracy, podstawo96
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wym rynkiem jest rynek rzeczywisty w środowisku rzeczywistym, który dotyczy ludzi i wymiany rzeczy materialnych (przedmiotów). Identyfikacja grup
interesariuszy następuje metodą analizy otoczenia PESTEL z uwzględnieniem
kontekstów tematyki badawczej. Interesariuszami, a w zasadzie grupami interesariuszy w tematyce badawczej są zainteresowane strony i osoby (rys. 2.22):
1.	 Ze strony posiadaczy WZA, interesariuszami są osoby, które są pierwszymi posiadaczami WZA76. W ujęciu sektorów własnościowych (klasyfikacja ESA 95) interesariuszami są osoby z sektorów: sektor gospodarstw
domowych, finansów publicznych, instytucji niekomercyjnych (non-profit), instytucji finansowych, finansów publicznych, przedsiębiorstw (for
profit).
2.	 Ze strony przedsiębiorców, interesariuszami są osoby z wyspecjalizowanych firm posiadających uprawnienia i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi zabezpieczania lub usuwania WZA i transportu OZA oraz osoby zatrudnione w usługach niezwiązanych z MZA, np. usługach transportowych, budowlano-remontowych.
3.	 Ze strony posiadaczy OZA, interesariuszami są osoby wytwarzające odpad (osoby z wyspecjalizowanych firm posiadających uprawnienia i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania usługi usuwania WZA) lub są w posiadaniu odpadów,
w tym władający powierzchnią ziemi na których znajduje odpad, np.
nielegalne składowisko, magazynowanie na terenie nieruchomości, miejsca tymczasowego magazynowania odpadów (TSA). W ujęciu sektorowym interesariuszami są osoby z sektorów: sektor gospodarstw domowych, finansów publicznych, instytucji niekomercyjnych (non-profit), instytucji finansowych, finansów publicznych, przedsiębiorstw (for profit).
Również do posiadaczy OZA należy zaliczyć osoby z podmiotów odpowiedzialnych za tymczasowe magazynowanie w miejscach wyznaczonych TSA i TSA’.
4.	 Ze strony składowisk odpadów niebezpiecznych, interesariuszami są osoby pracujące na składowiskach, decydenci i właściciele składowisk. Ze
względu na opracowanie projektu oprogramowania SIG dla podmiotu
koordynującego w spółce prywatnej LW „Bogdanka”, interesariuszami są
akcjonariusze, osoby pracujące i związane z podziemnymi składowiskami odpadów niebezpiecznych, a w zakresie wykorzystania oprogramoWłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, miejsc, obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych.
76
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wania, interesariuszami są pracownicy podmiotu koordynującego oraz
Wykonawcy SIG.
5.	 Interesariusze w gospodarowaniu odpadami muszą uwzględnić fakt, że
odpad niebezpieczny nie posiada wartości ekonomicznej, w tym sensie,
że nawet materiał bez uszkodzeń i mający walory użytkowe nie może
być przedmiotem obrotu77. Jednak usunięcie i unieszkodliwienie OZA
kosztuje i działania, a w zasadzie usługi: zabezpieczania terenu, zdejmowania, pakowania, oznakowania, transportu, unieszkodliwiania związane są z wydatkami. Całokształt działań, tj. pokrycia wydatków związanych z usuwaniem WZA i unieszkodliwianiem OZA pokrywają płatnicy78. Ze strony finansującej podstawowymi płatnikami są osoby posiadające WZA/OZA. Płatnikami wspomagającymi są bezpośredni lub pośredni
kontraktorzy, np. gminy, środki finansowe grantodawców. Do płatników
należy również zaliczyć instytucje finansowe działające na rzecz bezpośrednich lub wspomagających płatników. Instytucje finansowe, zwłaszcza
banki są zainteresowane działaniami proekologicznymi, gdyż cześć kredytu pokrywane są z innych źródeł (np. Bank Ochrony Środowiska posiada w swojej ofercie ekologiczne kredyty preferencyjne z dopłatą NFOŚiGW, dla obywatela koszt kredytu preferencyjnego wynosi 3,5%–4,5%,
zamiast 17%)79.

77

liwość
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Artykuł 14 punkt 1 w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewiduje możutraty statusu odpadów jednak WZA nie spełniają warunku punktu d:
przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia,
zdrowia ludzi lub środowiska;”. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  21).
W przypadku województwa lubelskiego istnieje kilka źródeł finansowania procesu usui unieszkodliwiania azbestu z kilku źródeł:
Z Polsko-szwajcarskiego programu usuwania azbestu na Lubelszczyźnie (projekt realizowany od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r).
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie,
Budżetu Powiatu Lubelskiego,
Środków samorządów gminnych,
Środki własne właścicieli i użytkowników wieczystych.
Boś Bank S.A. http://www.bosbank.pl (dostęp 18.09.2013 r.).
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6.	 Ze strony producentów, interesariuszami są producenci różnych materiałów, urządzeń, opakowań niezwiązanych z WZA oraz producenci w wąskiej specjalizacji urządzeń do unieszkodliwiania WZA i osoby reprezentujące producentów. Wśród pierwszej grupy, można wymienić producentów pokryć dachowych, urządzeń i narzędzi do prac remontowych, budowlanych, produkcji materiałów i opakowań, materiałów i substancji
zabezpieczających a także urządzenia i materiały ochrony osobistej przy
pracy z materiałami niebezpiecznymi. Z drugiej grupy producentów można wymienić osoby, które są zaangażowanie w alternatywne technologie
unieszkodliwiania azbestu lub są specjalistami w unieszkodliwianiu materiałów niebezpiecznych na naziemnych i podziemnych składowiskach
do tego przeznaczonych.
7.	 Ze strony regulatorów rynku (regulatorzy), interesariuszami są osoby
ustawowo odpowiedzialne za OZA pracujące w różnych instytucjach począwszy od szczebla najwyższego władz: 1) ustawodawczej (parlament),
2) wykonawczej (Prezydent RP, Rada Ministrów), 3) sądowniczej, trybunały. Z administracji publicznej prowadzącej działania przez różne podmioty, organy i instytucje na rzecz realizacji interesu publicznego należy
wymienić trzy grupy podmiotów: 1) administracja samorządowa trzech
szczebli – gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, 2) administracja rządowa, dzieląca się, ze względu na zakres jej działania, na centralną (Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej) oraz terenową (wojewoda i służby działające regionalnie), 3) administracja państwowa, nie podlegająca rządowi (Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich)80. Do strony regulatorów można zaliczyć osoby odpowiedzialne za
nadzór nad procesami rynkowymi (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK) i organy kontrolne PIP, organy nadzoru budowlanego, okręgowych inspektorów pracy oraz państwowych inspektorów sanitarnych. Oprócz działań kontrolnych, sprawozdawczych, pobierających
opłaty, regulatorzy wydają decyzje administracyjne, np. wpisów do rejestru, udzielają koncesji i pozwoleń w zakresie składowania materiałów
niebezpiecznych.
8.	 Ze strony pośrednio zainteresowanych lub zaangażowanych w problematyce usuwania WZA i OZA, interesariuszami są osoby pracujące w rolnictwie
(postulat ekologicznej żywności, agroturystyka), społeczeństwo korzystają-

80

http://ngo.pl, dostęp 12.09.2013 r.
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ce ze środowiska naturalnego, instytucje nienastawione na zysk (NGO),
media (dziennikarze, redaktorzy mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu).
9.	 Środowisko naturalne81 można traktować, jako stronę mającą wpływ na
wszelkie działania człowieka z MZA, ale środowisko nie jest interesariuszem. Dla środowiska, a więc dla natury tzn. składników przyrody żywej oraz nieożywionej ograniczone znaczenie ma znaczenia czy i w jakich ilościach znajdują się substancje niebezpieczne, gdyż w przyrodzie funkcjonują mechanizmy samoregulacji i zachowania ekosystemu.
W tym sensie przyroda zachowuje się biernie, ze stanem zmieniającym
się, ale względnie zachowawczym – zmiany następują stosunkowo wolno. Środowisko charakteryzuje się brakiem rywalizacji z ludźmi, zwierzętami, również nie ma poglądów, punktów widzenia, czy też interesu
w funkcjonowaniu systemu, ale jest pod działaniem systemu. Nie można wykonać jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez wpływu na środowisko. Dla ludzi i zwierząt ma istotne znaczenie jak zachowuje się przyroda, jakie i gdzie znajdują się substancje niebezpieczne, ponieważ od
tego zależy zdrowie społeczeństw i równocześnie stan przyrody, w którym człowiek bytuje. Strona środowiska wywiera wpływ na interesariuszy i ogranicza ich działania. Po pierwsze interesariusze muszą respektować fakt istnienia natury i procesów w niej zachodzących, w tym
zdolność adaptacji i samoregulacji. Również stany natury i zachodzące
procesy naturalne, np. deszcz, śnieg, parowanie, kataklizmy, pory roku,
a więc są to zachodzące procesy niezależne od działalności człowieka.
W związku z tym stronę środowiska należy traktować jako wpływającą na interesariuszy w postaci warunków ograniczających na poczynania ludzi. Po drugie przepisy prawne wyznaczają wymagania dla systemów technicznych wykorzystanych do prac z odpadami niebezpiecznymi oraz wszelkich urządzeń mających wpływ na środowisko, w tym
także urządzeń elektronicznych. W tym sensie są to wymagania dla systemów technicznych wykorzystywanych przez interesariuszy. Reasumując, stronę środowiska nie można bezpośrednio zaliczyć do interesariuszy, ale już instytucje, organizacje82, osoby związane i mające wpływ na

81
Środowisko naturalne zostało zaliczone do interesariuszy m.in. przez autorów: A. B. Carroll & A. K. Buchholtz, Business & society: ethics and stakeholder management, South-Western
College Pub., ed 4, 2000, s.  66; A. L. Friedman & S. Miles, Stakeholders: Theory and Practice:
Theory and Practice, Oxford University Press, 2006, s.  14.
82
Interesariuszami mogą być wyłącznie osoby, jednak jeśli wyodrębnienie dotyczy wszystkich osób w organizacji, wówczas można dokonać skrótu myślowego i określać instytucjonalnie.
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system są interesariuszami, np. organizacje ekologiczne, organy Inspekcji
Ochrony Środowiska, jednostki monitorujące stan środowiska, laboratoria identyfikujące azbest83 oraz wszystkie osoby będące pod działaniem
warunków ograniczających będą interesariuszami. Konflikt interesów
pomiędzy interesariuszami może wystąpić pomiędzy stronami, stroną
ochraniającą naturę (osoby pracujące lub zaangażowane w ochronę
przyrody) i stroną próbująca nadmiernie eksploatować zasoby naturalne (przedsiębiorcy).
10.	 Stronę środowiska cyfrowego można traktować, jako stronę mającą wpływ na funkcjonowanie systemów technicznych (wymagania dla
sprzętu i oprogramowania) oraz stronę oddziaływującą na bezpośrednich odbiorców zawartości treści cyfrowych. Podczas cyklu życia oprogramowania (projektowania, budowy, wdrażania, eksploatacji, likwidacji) zostały wypracowane przez różne organizacje zasady dotyczące środowiska cyfrowego, które powinny zostać uwzględnione. Do nich należą: 1) Przepisy prawne dotyczące korzystania z oprogramowania przez
użytkowników, 2) Konwencje, 3) Specjalistyczne metody projektowania
i zasady konstrukcyjne, 4) Stan wiedzy wynikający z aktualnego rozwoju sprzętu i oprogramowania, 5) Zasady profesjonalnej praktyki zawodowej oraz zasady etyczne inżyniera oprogramowania. Po drugie, środowisko cyfrowe wyznacza sposób postępowania z odbiorcami, zwłaszcza w środowisku sieciowego systemu informacyjnego WWW. W środowisku cyfrowym funkcjonują wyłącznie aplikacje programowe, które są
sterowane przez użytkowników lub są programami autonomicznymi wykonanymi przez określonych ludzi. Nad oprogramowaniem autonomicznym człowiek funkcjonującym w sieci WWW nie ma bezpośredniej kontroli. Programista wykonuje aplikację, np. robota programowego (bota),

Głownie dotyczy to osób związanych z przepisami nakazującymi określone działania (monitoringu, identyfikacji azbestu) lub zabraniającymi określonych działań, a wszystko to dla zachowania równowagi przyrodniczej i jej stanu względnie mało zmienionego dla przyszłych pokoleń. Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 5 zapewnia ochronę środowiska i kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zobowiązuje władze publiczne do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (Art. 68, ust.  4).
Zwłaszcza Art. 74 nakłada obowiązki na władze publiczne: „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie
i ochronie środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”.
83
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wyposaża go w niezbędne algorytmy, uruchamia i sprawdza rezultaty
jego działania. W tym sensie, interesariuszami są właściciele i osoby odpowiedzialne za działanie wyszukiwarek84 internetowych, np. robot Googlebot firmy Google Inc. Mountain View, USA85.

Rysunek 2.22.	Grupy interesariuszy w problematyce usuwania WZA i OZA

Ze względu wykorzystanie środowiska cyfrowego, oprócz interesariuszy drugim ważnym aspektem są odbiorcy SIG. W inżynierii oprogramowania, użytkowników wykorzystujących funkcjonalność systemu informatyczne84
Zasada dotyczy też pozostałych robotów, które są programami autonomicznymi. Lista robotów ze stowarzyszonymi bazami znajduje się na stronie Robotstxt pod adresem http://www.
robotstxt.org (dostęp 08.09.2013 r.).
85
Misją Google „jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by stały się powszechnie dostępne i użyteczne” http://www.google.com (dostęp 08.09.2013 r.).
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go określa się aktorami86. Aktorami systemu SIG są użytkownicy wewnętrzni,
Web administratorzy, redaktorzy treści, użytkownicy zewnętrzni, w tym użytkownik instytucjonalny, system.
2.5.2.	Klasyfikacja interesariuszy
Z punktu widzenia tematyki badawczej monografii należy dokonać klasyfikacji ważności interesariuszy (dokonać hierarchizacji) i scharakteryzować ich specyficzne potrzeby (interesy) w kontekście wzajemnego oddziaływania. Zidentyfikowane i utworzone grupy interesariuszy są podstawą klasyfikacji. Powiązania pomiędzy kryteriami selekcji interesariuszy dla procesu
klasyfikacji zostały graficznie przedstawione na rysunku 2.23.

Rysunek 2.23.	Podział interesariuszy dla procesu klasyfikacji

W cyklu budowy oprogramowania Wykonawcy korzystali języka formalnego wykorzystywanego do modelowania różnego rodzaju systemów UML (Unified Modeling Language). UML
jest używany w połączeniu z wizualizacją graficzną, gdzie poszczególne elementy przypisane są
symbole wiązane są ze sobą na diagramach.
86
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W ostateczności dokonano klasyfikacji interesariuszy SIG na trzy grupy: interesariusze związani z łańcuchem logistycznym, interesariusze związani z oprogramowaniem SIG, interesariusze związani ze środowiskiem cyfrowym – sieci WWW (rys. 2.24).

Rysunek 2.24.	Klasyfikacja interesariuszy Systemu Informatycznego GeoAzbest

n	Interesariusze związani z łańcuchem logistycznym

Do kluczowych interesariuszy87 wyłonionych ze środowiska rzeczywistego związanych z łańcuchem logistycznym, można zaliczyć strony
(rys.  2.25):
— posiadacze WZA  lub OZA ,
— ze strony przedsiębiorców – przedsiębiorcy z uprawnieniami demontażu
WZA i transportu OZA ,
— ze strony przedsiębiorców – przedsiębiorcy odpowiedzialni za tymczasowe magazynowanie w miejscach TSA ,
— ze strony przedsiębiorców, składowiska podziemne odpadów niebezpiecznych – właściciel podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych ,
— ze strony finansującej – płatnicy (posiadacze, kontraktorzy, np. administracja samorządowa) ,
— ze strony regulatorów (interesariusz otoczenia) – administracja odpowiedzialna za sprawozdawczość (szczebel wyższy od samorządowej) ,
Do interesariuszy pośrednio związanych z interesariuszami łańcucha logistycznego, można zaliczyć:
— ze strony przedsiębiorców – przedsiębiorcy w usługach niezwiązanych
z MZA (np. usługi remontowo-budowlane) ,

Przez kluczowych interesariuszy rozumie się ścisłą zależność pomiędzy interesariuszami,
bez których łańcuch logistyczny nie mógłby funkcjonować w sposób zgodny z przepisami prawa.
87
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— producenci niezwiązani z WZA oraz producenci w wąskiej specjalizacji
urządzeń do unieszkodliwiania WZA .
Zidentyfikowani interesariusze zostali wyodrębnieni z systemu i otoczenia. Ludzie, cele, technika, technologia, struktura to główne składniki każdej
organizacji, które są powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Ludzie są
nie tylko podstawą każdej organizacji, ale sami są jej tworzywem i sensem
jej istnienia. Jednak dla sprawnego funkcjonowania organizacji niezbędne są
środki techniczne i wykonane prototypowe oprogramowanie dedykowane podmiotowi koordynującemu dla składowiska podziemnego OZA.

Rysunek 2.25. Klasyfikacja interesariuszy łańcucha logistycznego w problematyce usuwania
WZA/OZA

Z punktu widzenia tematyki badawczej, która dotyczy opracowania prototypowego systemu informatycznego wspomagającego podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej oraz prototypowego
systemu informatycznego wspomagającego podmiot koordynujący pracę wiele łańcuchów logistycznych związanych z procesem usuwania materiałów zawierających azbest i unieszkodliwiania powstałych odpadów niebezpiecznych
na składowiskach podziemnych, należy dodatkowo uwzględnić interesariuszy
korzystających z prototypowego oprogramowania (odbiorców produktu programowego).
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W inżynierii oprogramowania, oprócz terminu „interesariusze” używany
jest termin „interesariusze oprogramowania” (software stakeholders) lub aktorzy procesu (Process Actors)88. Są to osoby mające wpływ lub korzystający
z oprogramowania. Przykładem typowych interesariuszy oprogramowania są89:
— użytkownicy (users) – ta grupa ludzi, która wykorzystuje oprogramowanie, najczęściej jest zróżnicowaną grupą z różnymi rolami i wymaganiami,
— klienci (customers) – to grupa osób, dla których produkt jest wytwarzany na zamówienie lub reprezentują wyjściowy rynek oprogramowania,
— analitycy rynku (market analysts) – to grupa osób zajmująca się zapotrzebowaniami rynku na produkty programowe,
— regulatorzy (regulators) – to grupa osób zajmująca się dostosowaniem
oprogramowania do istniejących na rynku zestandaryzowanych systemów informatycznych (np. bankowych, podatkowych),
— inżynierowie oprogramowania (software engineers) – to grupa osób zainteresowana wytwarzaniem oprogramowania.
n	Interesariusze związani z oprogramowaniem SIG

Interesariusze związani z oprogramowaniem SIG są to osoby, grupy
osób: korzystających bezpośrednio z oprogramowania – użytkownicy końcowi
(end-users), decydenci mający wpływ na zakupy sprzętowo-programowe dla
systemu, osoby/grupy osób odpowiedzialnych za podtrzymanie funkcji życiowych sprzętu i oprogramowania. W szczegółach, interesariuszami systemu są:
— Podmioty tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej: interesariuszami mogą być osoby, które są posiadaczami WZA/OZA, osoby
z wyspecjalizowanych firm posiadających uprawnienia i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi usuwania WZA i transportu OZA, osoby pracujące na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych, decydenci i właściciele (interesariusze łańcucha logistycznego). Wszyscy wymienieni interesariusze to użytkownicy końcowi oprogramowania SIG – .
— Wykonawcy SIG. Interesariuszami są osoby projektujące, wykonujące
i wdrażające system informatyczny GeoAzbest .
— Podmiot koordynujący, interesariuszami są: 1) osoby bezpośrednio korzystający z oprogramowania SIG, 2) osoby odpowiedzialne za zawartość (redaktorzy treści), 3) osoby odpowiedzialne za podtrzymanie funk88
89

SWEBOK Guide 2004, s.  2–3.
SWEBOK Guide V3, s.  2–4.
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cji życiowych sprzętu i programowania (Web administratorzy), 4) osoby
odpowiedzialne za specyfikację techniczną a następnie za przebieg i realizację zakupów sprzętowych oraz po zakończeniu cyklu eksploatacji za
utylizację sprzętu zgodnie z przepisami prawa (interesariusz związany
ze środowiskiem naturalnym), 5) osoby odpowiedzialne za wymagania
dla sprzętu i oprogramowania (interesariusz związany ze środowiskiem
cyfrowym) .
Interesariusze sytemu związani z oprogramowaniem SIG muszą uwzględniać warunki ograniczające oraz wymagania dla systemów technicznych ze
strony środowiska naturalnego, z jednej strony z korzyścią dla samych siebie
(mniejsze negatywne oddziaływanie systemów na człowieka, brak sankcji ze
strony interesariuszy odpowiedzialnych za ochronę środowiska) oraz dla zachowania stanu względnie mało zmienionego dla przyszłych pokoleń.
Interesariuszami otoczenia są:
— Ze strony regulatorów, interesariuszami są osoby z administracja samorządowa odpowiedzialnymi za sprawozdawczość w tematyce OZA .
— Osoby pośrednio zainteresowane lub zaangażowane w problematyce usuwania WZA i OZA, np. pracujące rolnictwie, społeczeństwo korzystające ze środowiska naturalnego, instytucje nienastawione na zysk (NGO),
media .
— Interesariuszami związanymi ze środowiskiem naturalnym są osoby dokonujące monitoringu środowiska, składowisk odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej90, osoby pracujące wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska, osoby identyfikujące azbest
w laboratoriach wyposażonych w sprzęt umożliwiający identyfikację
azbestu91. Wymienieni interesariusze są użytkownikami końcowymi oprogramowania SIG i zarazem interesariuszem otoczenia .
Zestawienie interesariuszy oprogramowania związanych z dedykowanym prototypowym oprogramowaniem SIG (systemu, otoczenia, kluczowi,
pozostali) w problematyce usuwania WZA/OZA została przedstawiona na
rysunku 2.26.

90
Obowiązek monitorowania składowisk określa art. 124 punkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  21).
91
Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 3 lit. a, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz.  1089).
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Rysunek 2.26.	Klasyfikacja interesariuszy oprogramowania związanymi z dedykowanym prototypowym oprogramowaniem SIG w problematyce usuwania WZA/OZA

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia tematyki pracy jest identyfikacja interesariuszy ze środowiska cyfrowego, gdyż oprogramowanie będzie
eksploatowane w sieciowym systemie informacyjnym WWW.
n	Interesariusze związani ze środowiskiem cyfrowym
– sieci WWW

Z założenia system informatyczny GeoAzbest jest produktem programowym w postaci specjalistycznego serwisu internetowego (wortalu), który instaluje się na platformie sprzętowo-programowej (serwerach programowych) oraz dedykowanej infrastrukturze technicznej (serwerach sprzętowych).
System SIG nabiera sens istnienia, jeśli korzystają z niego użytkownicy. Użytkownicy serwisów internetowych za pomocą swoich urządzeń dostępowych
(odbiorców/nadawców treści cyfrowych) mogą znajdować się niemalże w dowolnym miejscu i korzystać z serwisów non-stop w architekturze klient-serwer z wykorzystaniem sieciowej infrastrukturze usług (rys. 2.27).
W architekturze klient – serwer w sieci WWW odbiorcą zawartości serwisu jest Web klient (maszyna), najczęściej jest oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej, a w przypadku osób z dysfunkcjami jest to specjalistyczne oprogramowanie. Oznacza to, że użytkownik sieci WWW nie jest
bezpośrednim odbiorcą zawartości serwisu. Po pierwsze, jest to niemożliwe,
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gdyż przesłana zawartość z serwera nie jest w języku naturalnym tylko w postaci cyfrowej (ciągiem bitów), po drugie, człowiek nie posiada odpowiednich
zmysłów, aby odbierać bezpośrednio i przetwarzać zawartość cyfrową z otoczenia, a tym bardziej zawartość serwisów z usługi WWW. Człowiek musi korzystać z programów i urządzeń pośredniczących tj. różnego rodzaju interfejsów
sprzętowych, programowych a na końcu z interfejsu użytkownika. Proces odbioru treści cyfrowej w sieci WWW odbywa się to w ten sposób, że użytkownik zadaje zapytanie (request) do klienta programowego (Web client) – przeglądarki internetowej, a ten z kolei za pośrednictwem sieciowej infrastruktury, za pomocą protokołu HTTP przez wygenerowania zapytania (HTTP reguest) „żąda” od serwera (Web serwer) określonych zasobów cyfrowych (plików).
Po ich zidentyfikowaniu, serwer przesyła odpowiedź przy braku zasobu lub
plik do Web klienta. Klient programowy zapisuje plik w lokalnych zasobach
odbiorcy92 i interpretuje kod źródłowy pliku. Klient programowy interpretując
kod źródłowy, wykonuje polecenia zgodnie z instrukcjami i wyświetla w sposób przetworzony w języku naturalnym użytkownikowi końcowemu (end-users).

Rysunek 2.27.	Architektura klient – serwer w środowisku cyfrowym sieci WWW

92

W przypadku mediów strumieniowych proces odbioru treści cyfrowych jest bardziej złożony.
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W literaturze oraz również w sieci WWW powszechnie określa się, że
człowiek jest odbiorcą serwisu WWW i dla niego jest tworzona jest zawartość, jednak zawsze jest to skrót myślowy93. Tylko aplikacje programowe odbierają zawartość serwisu w sposób bezpośredni w środowisku cyfrowym. Aby
treść była zrozumiała dla człowieka, należy dokonać konwersji treści ze świata cyfrowego na świat analogowy, zrozumiały dla zmysłów człowieka. Przeglądarka internetowa (lub inny program) odbiera, wyświetla i dostarcza odpowiednio: treści tekstowe i zawartość dla odbiorcy informacji – człowieka.
W tym kontekście, odbiorcą treści w sieci WWW jest maszyna, ale użytkownikiem sieci jest osoba – użytkownik końcowy (end users). Użytkownicy końcowi są interesariuszami i zostali już zidentyfikowani jako interesariusze oprogramowania SIG.
Oprócz oprogramowania klienckiego sterowanego przez człowieka,
w sieci WWW funkcjonują autonomiczne programy (roboty, agenci programowi), które są odbiorcami bezpośrednimi zawartości treści cyfrowych z serwisów. Roboty wyszukiwarek są istotnymi elementami składowymi wyszukiwarek internetowych. Programy pobierają z serwerów dane i zapisują zawartość do baz danych wyszukiwarek internetowych. W bazach danych ulegają
przetwarzaniu i indeksacji. Użytkownik wyszukiwarki na zapytanie skierowane do bazy danych wyszukiwarki otrzymuje odpowiedź za pomocą strony rezultatów wyszukania (SERP – Search Engine Results Pages).
W obszarze tematycznym, właściciele instytucjonalni oprogramowania
wyszukiwarek internetowych, np. Google Inc i robotów (np. Googlebot) są interesariuszami zewnętrznymi oprogramowania SIG. Oprogramowanie oraz roboty należą do systemu technicznego94 i są bezpośrednimi odbiorcami treści
cyfrowych. Natomiast osoby odpowiedzialne za działanie wyszukiwarek internetowych, w tym algorytmów rankingujących są zidentyfikowani z systemu społecznego. Graficzne przedstawienie interesariuszy SIG oraz wymagania techniczne związane z oprogramowaniem SIG zostało przedstawione na
rysunku 2.28.

93
Według badań autora z 2009 roku na próbie 504 przedsiębiorstw w Polsce, zawartość
treści dla użytkowników stron głównych jest tylko ok. 21%, dla przeglądarek internetowych
ok.  97% (kod języków skryptowych + znaczniki), a uwzględniając również grafikę, stosunek
pomiędzy grafiką, tekstem a kodem wynosi: 87%:2%:11% (szczegóły w pracy pod red. J. Migdałek, W. Folta: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Wit B., Technologia informacyjna – zasoby sieci WWW, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2010, s 395–407).
94
Ranking najbardziej popularnych wyszukiwarek w Polsce i na świecie można odczytać
z serwisu Ranking.pl (http://www.ranking.pl).
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Rysunek 2.28.	Interesariusze oprogramowania SIG oraz zbiór wymagań technicznych ze strony
środowiska cyfrowego oraz środowiska

2.5.3.	Wymagania, potrzeby, cele interesariuszy
Interesariusze charakteryzują się swobodą decyzyjną i posiadają poglądy, punkty widzenia oraz kierują się partykularnymi interesami (celami),
aby system mógł przetrwać i rozwijać się. Zbiór zbieżnych potrzeb poszczególnych interesariuszy tworzy grupy interesariuszy. Pomiędzy grupami interesariuszy mogą wystąpić rozbieżności poglądów, punktów widzenia lub celów. Może to prowadzić do powstania konfliktów pomiędzy ogniwami. Dlatego w zdefiniowanym systemie należy zidentyfikować potencjalne rozbieżności celów grupy interesariuszy i określić charakter oddziaływania grup interesariuszy na system w sposób pozytywny (zbieżny z celami systemu), neutralny lub negatywny (utrudniają lub uniemożliwiają osiągnięcie celów systemu). Analizując grupy interesariuszy z potencjalnymi rozbieżnościami, jedy111
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nie interesariusze związani z łańcuchem logistycznym mogą negatywnie lub
neutralnie oddziaływać na system (rys. 2.29).

Rysunek 2.29.	Potencjalne rozbieżności i zbieżności celów poszczególnych ogniwa łańcucha logistycznego

Przy zidentyfikowaniu rozbieżności celów należy ocenę ryzyka i opracować sposoby rozwiązywania potencjalnych konfliktów lub sposób eliminacji rozbieżności. Eliminację lub złagodzenie konfliktów nastąpi podczas procesu wdrożenia SIG.
Oczekiwania ze strony grup interesariuszy są następujące:
1.	 Posiadacze WZA lub OZA:
— Anonimowe pozbycie się własności WZA/OZA.
— Najlepiej, bezkosztowe pozbycie się WZA/OZA.
— Unieszkodliwienie WZA/OZA po najniższych opłatach: usunięcia
WZA, opakowania OZA, transportu i składowania.
— Bezproblemowe znalezienie firm usuwających WZA i transportujących OZA. Najlepiej przy dużych zróżnicowaniach cenowych.
— Krótki czas wykonania usługi (oczekiwania na usługę, usunięcia, zapakowania, transportu, otrzymania informacji zwrotnych).
— Kredytowe lub odroczenie płatności za usługę.
— Wykonywanie kompleksowej usługi w jak najkrótszym czasie.
2.	 Przedsiębiorcy z uprawnieniami demontażu WZA (neutralna lub negatywna grupa interesariuszy w przypadku koordynacji działań)
— Udokumentowanie usunięcia WZA (karta ewidencji odpadu).
— Uzyskanie wysokiej marży (wysokiej ceny usługi przy minimalnych
kosztach usługi) – Usunięcia WZA, zapakowania, oznakowania.
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— Wyłączność świadczenia usług na danym obszarze (niska konkurencja, najlepiej wyłączność na świadczenia usług).
— Wykonywanie usługi jak najdłużej.
— Uzyskanie szybkiej zapłaty za usługę.
— Uzależnienie klienta od swojej działalności.
— Uzyskanie jak największej nadwyżki finansowej.
— Brak zmian z warunkach przetargów w przypadku finansowania ze
środków publicznych.
— Brak sezonowości działań (stały przychód).
3.	 Przedsiębiorcy z uprawnieniami transportu OZA (neutralna lub negatywna grupa interesariuszy w przypadku koordynacji działań):
— Udokumentowanie źródła MZA (karta przekazania odpadu).
— Uzyskanie wysokie marży (wysokiej ceny usługi przy minimalnych
kosztach usługi) – załadunku, transportu, rozładunku.
— Wyłączność świadczenia usług na danym obszarze (niska konkurencja, najlepiej wyłączność świadczenia usługi).
— Wykonywanie usługi jak najdłużej.
— Uzyskanie szybkiej zapłaty za usługę.
— Uzależnienie klienta od swojej działalności.
— Uzyskanie jak największej nadwyżki finansowej.
— Brak zmian z warunkach przetargów w przypadku finansowania ze
środków publicznych.
— Brak sezonowości działań (stały przychód).
4.	 Podmioty odpowiedzialne za tymczasowe magazynowanie w miejscach
TSA:
— Udokumentowanie źródła MZA (karta przekazania odpadu).
— Niskie koszty utrzymania miejsc magazynowania odpadów TSA.
— Magazynowanie nie dłużej niż przez rok.
— Zabezpieczenie pakunków przed możliwością emisji włókien azbestu do atmosfery.
— Łatwa identyfikacja paczek.
5.	 Składowiska podziemne odpadów niebezpiecznych:
— Brak dodatkowych wydatków z przyjęciem i składowaniem.
— Równomierność dostaw.
— Nienaruszalność pakunku, prawidłowe oznaczenia.
— Sprawny rozładunek.
— Uzyskanie szybkiej zapłaty za usługę składowania.
— Szybkie wypełnienie miejsc składowania.
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6.	 Płatnicy (posiadacze, kontraktorzy, np. administracja samorządowa):
— Najlepiej bezkosztowe pozbycie się WZA/OZA.
— Unieszkodliwienie WZA/OZA po najniższych opłatach: usunięcia
WZA, opakowania OZA, transportu i składowania.
— Bezproblemowe znalezienie firm usuwających WZA i transportujących OZA.
— Krótki czas wykonania usługi.
— Wykonywanie kompleksowej usługi w możliwie najkrótszym czasie.
7.	 Administracja samorządowa (sprawozdawczość).
— Udokumentowanie usunięcia WZA/OZA.
Syntetyczny opis potencjalnych rozbieżności celów lub wspólnych celów poszczególnych ogniwa łańcucha logistycznego został przedstawiony na
rysunku 2.30.

Rysunek 2.30.	Syntetyczny opis potencjalnych rozbieżności celów lub wspólnych celów poszczególnych ogniwa łańcucha logistycznego

n	Potrzeby, cele interesariuszy systemu informatycznego GeoAzbest

Z założenia system informatyczny GeoAzbest ma być użytkowym,
dedykowanym programem komputerowym i zarazem produktem informatycznym programowym, który powinien spełniać swoją zasadniczą95 rolę – za-

95

Rola prestiżowa oprogramowania zostanie w niniejszej pozycji pominięta.
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spokajać potrzeby kluczowych interesariuszy w określonym horyzoncie czasowym. Dedykowane oprogramowanie głównie jest przeznaczone dla podmiotu
koordynacyjnego i pracujących tam ludzi. Potrzeby podmiotu koordynującego wynikają z wizji i misji funkcjonowania organizacji oraz określonej wiązki
celów działania interesariuszy. W przypadku kopalni LW „Bogdanka” jest to
podmiot nastawiony na zaspokojenie potrzeb udziałowców – głównych 8 akcjonariuszy (shareholders) i zarazem podmiotem działającym dla zysku (organizacja for profit). Każda nowa inwestycja lub działalność zbieżna z celami
biznesowymi będzie możliwa po uzyskaniu zgody akcjonariuszy i ma szanse realizacji, zwłaszcza jeżeli przedsięwzięcie biznesowe będzie planowane
w okresie długoterminowym (w tym przypadku co najmniej do 2032 roku).
Ponieważ możliwość składowania OZA jest zbieżna z działalnością górniczą
w zakresie likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, w tym tuneli górniczych, dlatego jest akceptacja akcjonariuszy dla wypełniania pustych chodników OZA i ich zamykanie.
W zakresie wykorzystania wykonanego SIG, oprogramowanie będzie
głównie przeznaczone dla użytkowników SIG podmiotu koordynującego umiejscowionego na terenie kopalni. Z punktu widzenia użytkowników najważniejsze jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb. Wykonawcy SIG już na fazie
koncepcyjnej oraz w fazie analizy wymagań w cyklu budowy oprogramowania opracowali wymagania dla poszczególnych użytkowników. Między innymi podstawą konstrukcyjną było:
1.	 Założenie i opracowanie SIG w trójwarstwowej architekturze Web aplikacji (warstwa: prezentacji (presentation layer), funkcjonalna (functional
layer), danych (data layer)96) w programowaniu obiektowym.
2.	 Wykorzystanie systemu zarządzania zawartością CMS (Content Management System). Z systemem CMS związane są strony dostępowe do serwisu oraz kategorie użytkowników. Zdefiniowanie stron dostępowych
(Fd) w systemie CMS: Fd = {strona frontowa, strona tylna, strona budowy}. Zdefiniowanie wektora użytkowników (Fu) SIG w systemie CMS:
Fu = {użytkownik SIG, użytkownik zewnętrzny SIG’, użytkownik niepełnosprawny, Web administrator, redaktor treści}
3.	 Zdefiniowanie wektora potrzeb (Fp) dowolnego użytkownika (end users)
SIG: Fp = {manualne, estetyczne, informacyjne, bezpieczeństwa}.

Szerzej w pracy pod red. M. Miłosza, Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki: B. Wit,
rozdz. 7: Interfejs użytkownika w warstwowych aplikacjach internetowych, PTI, Warszawa 2008,
s.  99–114.
96
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4.	 Zdefiniowanie wektora funkcji potrzeb (Ff) dowolnego użytkownika (end
users) SIG: Ff = {funkcja informacyjna, funkcja marketingowa, funkcja
komunikacyjna, funkcja przeszukiwania}.
5.	 Zdefiniowanie wektora wymagań SIG: Fw = {wymagania funkcjonalne,
wymagania niefunkcjonalne}.
6.	 Zdefiniowanie wektora funkcji elementarnych SIG: Fe = {zbiór elementarnych funkcji}.
Realizacja potrzeb konkretnego użytkownika realizowana jest przez
elementarne funkcje w serwisie SIG i przypisane do grypy użytkowników
z 6 atrybutami (rys. 2.31):
Użytkownik serwisu SIG = { {wektor użytkowników (Fu)},
{wektor potrzeb użytkowników (Fp)},
{wektor funkcji potrzeb (Ff)},
{wektor wymagań (Fw)},
{wektor funkcji elementarnych (Fe)},
{wektor stron dostępowych (Fd)}
}

Rysunek 2.31. Główne założenia odnośnie zaspokojenia potrzeb użytkowników związanych z oprogramowaniem SIG
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Pierwszym założeniem dla zaspokojenia potrzeb jest opracowanie wektora grupy użytkowników SIG. Dokonany został podział na grupy użytkowników zewnętrznych SIG’ (interesariusze ze strony pośrednio zainteresowanych
lub zaangażowanych), użytkowników SIG (interesariusze systemu), użytkowników niepełnosprawnych (użytkownicy SIG’ lub SIG), Web administratorzy
(interesariusze systemu), redaktorzy treści (interesariusze systemu).
Na etapie projektowania Wykonawcy założyli, że wśród użytkowników
mogą być ludzie z dysfunkcjami ruchu, wzroku, intelektu, dlatego ta grupa
została wydzielona jako kolejna grupa użytkowników (użytkownicy niepełnosprawni). Praktycznie, serwis SIG nie został wyposażony w rozwiązania czy
też funkcje specjalnie dla użytkowników niepełnosprawnych, lecz serwis został zrealizowany zgodnie z zaleceniami konsorcjum W3C w zakresie serwisu dostępnego dla wszystkich na wszystkim. Pojęciowo, serwis dostępny (Web
accessibility97) to serwis WWW, który umożliwia różnym grupom odbiorcom,
odbiór jej zawartości. W przypadku ludzi, jest to taki serwis WWW, w którym prezentacja zawartości pozwala różnym użytkownikom z różnymi dysfunkcjami na jego odbiór i skorzystanie z jego zawartości.
Główna rolą Web administratorów jest podtrzymanie funkcji życiowych
SIG. Są to działania zarządzające i administracyjne zarówno sprzętem, osprzętem jak i oprogramowaniem. W szczególności do zadań Web administratorów zaliczyć należy działania: pielęgnacja98 oprogramowania, uaktualnienie
oprogramowania, archiwizacja, zabezpieczenie programowe i sprzętowe, zapewnienie widoczności w wyszukiwarkach i katalogach tematycznych, pozycjonowanie serwisu SEM (search engine marketing) i SEO (search engine optimization), zapewnienie dostępności, utrzymanie serwisu.

97
Dostępność (accessibility) oznacza pełny dostęp (successful access) do informacji i możliwości wykorzystania technologii informacyjnej przez ludzi, którzy są niepełnosprawni (ISO/IEC
25062:2006, Def. 2.1). Dostępność adresowana jest dla ludzi niepełnosprawnych, ale w komentarzu standardu ISO/IEC 25062, w Def. 4.1 znajduje się informacja, że koncepcja pojęcia dostępności nie dotyczy tylko ludzi niepełnosprawnych.
98
Termin „pielęgnacja” został wykorzystany w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz.  1766) (uznany za uchylony) a następnie przez Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz.  526),
§ 15. 1. „Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk”.
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Główna rolą redaktorów treści (zawartości) są działania związane z zarządzaniem zawartością. Redaktorzy treści, są to osoby odpowiedzialne za
zawartość, w tym treści tekstowych i graficznych w serwisie, pełniący różne
role począwszy od produkcji treści, utrzymanie produktu treści, eksploracji treści aż do jego zarchiwizowania i usunięcia fizycznego, np. autorzy treści, kierownicy treści, osoby aprobujące treść. Celem działań redaktorów jest pozyskiwanie treści z identyfikacją prawno-autorską, identyfikację odbiorców docelowych, identyfikację treści w hierarchii struktury serwisu, tworzenie oryginalnej
treści, aktualizację treści, przeredagowanie treści, konwersję treści, nabywanie
treści, przeglądanie treści, aprobata zawartości. Realizacja praktyczna działań
redaktorów treści jest możliwa z wykorzystaniem w serwisie systemu CMS99.
Drugim wektorem zaprojektowanego i zbudowanego serwisu są potrzeby użytkowników (Fp). Serwis internetowy SIG powinien zaspokoić w większości następujące potrzeby użytkownika100:
— manualne,
— estetyczne,
— informacyjne,
— bezpieczeństwa.
Przy czym, hierarchia zaspokojenia określonych potrzeb może być różna,
przebiegać z różną intensywnością (wagą) dla poszczególnych użytkowników
oraz w czasie mogą ulegać zmianom (zmiana hierarchii potrzeb i ich waga).
n

Realizacja potrzeb manualnych

Realizacja potrzeb manualnych to przede wszystkim operacyjność
rozumiana, jako łatwość manualnego obsługiwania oprogramowania. Z tym
terminem wiąże się postrzegalność i obsługiwalność oprogramowania. Aby
użytkownik mógł manualnie obsłużyć serwis powinien najpierw dostrzec jej
elementy, dokonać wyboru i mieć możliwości manipulacji. Elementy składowe
serwisu powinny być dostosowane do percepcji i zdolności manualnych użytkownika, w tym użytkownika z dysfunkcjami (niepełnosprawnego). Percepcja
dotyczy wykonania wizualnego elementów czyli postrzegalności przez użytkownika. Postrzegalność dotyczy czytelności zawartości serwisu, którą się uzyskuje przez odpowiedni dobór: kolorów tekstu i tła, wielkości i stylu czcionki,

99
Opis grup odbiorców i przypisanie im określonych funkcji znajduje się w pracy pod red.
E. Szewczyk E. Krok, Fenomen Internetu, t. II, B. Wit, Firmowe serwisy internetowe i ich funkcje,
Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008, s.  399–406.
100
B. Wit, Electronic commerce – budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w Internecie,
Politechnika Lubelska 2008, s.  181, http://bc.pollub.pl/kontent/348
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rozmiarów obiektów i użytych efektów np. wypełnienia, efektu trójwymiarowego (3W), animacji. Za czytelność zawartości serwisu odpowiada warstwa
informacyjna interfejsu użytkownika. Zdolność manualna użytkownika wiąże
się z obsługiwalnością serwisu. Obsługiwalność dotyczy czytelności elementów interakcyjnych aplikacji i za obsługę odpowiada warstwa interakcji interfejsu użytkownika. W zakresie czytelności elementów interakcyjnych, to obsługa serwisu została zaplanowana w sposób ergonomiczny, intuicyjny i wynikająca z naturalnych odruchów, przyzwyczajeń użytkownika w innych serwisach, np. Google Maps.
n

Realizacja potrzeb estetycznych

Realizacja potrzeb estetycznych jest ściśle powiązana z zaspokojeniem potrzeb manualnych. Każdy użytkownik, który korzysta z serwisu powinien doznawać także pozytywnych wrażeń estetycznych, np. poczucie przyjemności korzystania z serwisu, pobudzenia emocjonalnego, wyzwania intelektualnego, w sensie działań, co by było gdyby. Miło jest spojrzeć na serwis WWW, który jest ładny, dopracowany, tzn. serwis jest atrakcyjny, nic nie
drażni użytkownika, struktura serwisu zrozumiała, prosta i logiczna, obiekty
interaktywne są widoczne, mają taki sam wygląd i są w takim samym rozmiarze. Zaspokojenie potrzeb estetycznych będzie miało wpływ na samopoczucie człowieka obsługującego serwis WWW.
n

Realizacja potrzeb informacyjnych

Realizacja potrzeb informacyjnych powinna być ściśle powiązana
z zagadnieniami bezpieczeństwa informacji. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa informacji to priorytetowe
zadanie każdego serwisu WWW. Proces zaspokojenia potrzeb informacyjnych
można rozpatrywać w aspekcie syntaktycznym, semantycznym, pragmatycznym, empirycznym. Aspekt syntaktyczny zaspokojenia potrzeb informacyjnych
dotyczy składni elementów konstrukcyjnych i ich wewnętrznej budowy. Poszczególne pojedyncze elementy konstrukcyjne zostały ułożone logicznie i złożone w określoną większą całość. Aspekt semantyczny zaspokojenia potrzeb
informacyjnych obejmuje warstwę znaczeniową zawartości serwisu. Poszczególne elementy konstrukcyjne informują użytkownika w sposób jednoznaczny, nie budząc wątpliwości i zastrzeżeń. Aspekt pragmatyczny zaspokojenia
potrzeb informacyjnych oznacza celowość, wartość i użyteczność przekazywanej informacji, czyli ogólnego kontekstu celowości użycia wszystkich elementów konstrukcyjnych i kultury komunikacji. Aspekt empiryczny zaspokojenia
potrzeb informacyjnych oznacza wykorzystanie mechanizmów serwisu w kon119
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tekście wykorzystania środków komunikacji porozumiewania się z oprogramowaniem. Zaprojektowany i wykonany serwis SIG wpisuje się w działania biznesowe działalności Zamawiającego, stąd dbałość o realizację potrzeb informacyjnych użytkowników stała się dla Wykonawców priorytetowa.
Wymienione cztery aspekty realizacji potrzeb informacyjnych dotyczy
jakości informacji, jakości usługi informacyjnej jaki powinien zapewnić serwis i jakości prezentacji informacji. Ponieważ informacja ma charakter subiektywny to powinna być zawsze rozpatrywana w kontekście odbiorcy, dlatego te same dane (ewentualnie elementy konstrukcyjne aplikacji) mogą być
różnie interpretowane przez różnych użytkowników, w zależności od posiadanych umiejętności i wiedzy. Przekaz ilościowy informacji w serwisie ma istotny wpływ na jej przyswojenie i nie można oddzielić pojęcia informacji od jej
użycia. Informacja powinna redukować niepewność, ale nadmiar informacji
może zwiększać niepewność, a w krańcowym przypadku prowadzić do stresu informacyjnego. Dlatego zaspokojenie potrzeb informacyjnych musi ujmować wykorzystania informacji przez ich użytkowników.
n

Realizacja potrzeb bezpieczeństwa

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych musi wiązać się z poczuciem
bezpieczeństwa, tzn. że użytkownik nie utraci danych, które są przechowywane w aplikacji oraz dane nie ulegną przypadkowej modyfikacji, a w przypadku poufności danych, nikt niepowołany nie zapozna się z informacją. Ogólnie
bezpieczeństwo to miara zaufania do systemu w którym jego dane pozostaną nienaruszone. Ochrona zawartości serwisu to mechanizmy tworzone również przez system operacyjny, system oprogramowania, w celu kontrolowania dostępu do procesów systemu lub użytkowników do określonych chronionych zasobów. Pojęcie „bezpieczeństwa” jest terminem szerszym niż „ochrona”,
gdyż oprócz rozwiązań programowych i sprzętowych, bezpieczeństwo obejmuje również środowisko zewnętrzne (kontekst użycia) i jego wzajemne oddziaływanie. Bezpieczeństwo fizyczne sprzętu zostało zapewnione już na etapie projektowania. Zaplanowane rozwiązania sprzętowe infrastruktury technicznej SIG oraz nieprzerwana praca sprzętu przez okres dwuletni potwierdza założenia bezpieczeństwa utrzymania platformy sprzętowo-programowej
i platformy programowej.
Bezpieczeństwo danych opiera się na trzech filarach: zachowanie poufności (confidentiality), integralności (integrity) i dostępności (availability) danych. Poufność dotyczy zespołu działań mających na celu zapewnienie, że
dane są dostępne jedynie osobom upoważnionym. Integralność to zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod ich przetwarzania. Do120
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stępność to zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do zasobów danych w sposób nieprzerwany oparty na autoryzowanym dostępie. Zaplanowane rozwiązania programowe SIG zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa
danych, gdyż w okresie dwuletnim funkcjonowania prototypów nie zostały
odnotowane incydenty zagrażające danych.
Zaspokojenie czterech najważniejszych potrzeb użytkownika (manualnych, estetycznych, informacyjnych, bezpieczeństwa) to wyzwanie intelektualne dla każdego zespołu tworzącego oprogramowanie zwłaszcza, jeżeli serwis
WWW ma być przydatny biznesowo (zaspokajającą określone potrzeby interesariuszy), przyjazny dla użytkownika z wykorzystaniem właściwych dla danego problemu określonych elementów konstrukcyjnych. Satysfakcja z użytkowania serwisu WWW powinna wpłynąć motywacyjnie do podjęcie kolejnych wyzwań użytkowników oraz wpływać na zadowolenie z życia, czyli na
psychologiczne potrzeby i zaspokojenie każdego człowieka. Realizacja satysfakcji jest trudna na etapie tworzenia prototypu oprogramowania SIG. Jednak w procesie wdrożenia nastąpi proces dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego w zakresie hierarchii i wag potrzeb. Podczas realizacji SIG, Wykonawcy zastosowali następującą regułę konstrukcyjną:
Dla określonej grupy użytkowników i ich określonych potrzeb, istnieje najlepszy układ i rozwiązań w zakresie wykorzystania elementów konstrukcyjnych, wynikających z przyjętego rozwiązania danego problemu.

Z reguły konstrukcyjnej wynika, że tyle ile jest grup użytkowników, określonych potrzeb (hierarchii i ich wag) oraz metod rozwiązania problemów (algorytmów) tyle istnieje możliwości rozwiązań wykorzystania elementów konstrukcyjnych w serwisie WWW. Rozwiązania zaproponowane w serwisie SIG
to kompromis członków zespołu Wykonawcy w zakresie ambitności rozwiązań
a rozwiązani już istniejącymi, podobnymi w innych serwisach.
Trzecim wektorem zaprojektowanego i zbudowanego serwisu jest zaplanowanie wektora funkcji potrzeb (Ff). Wektor funkcji potrzeb składa się
wektora funkcji elementarnych, a wektor funkcji przypisany jest do wektora
użytkowników. Praktycznie, funkcjonalność101 serwisu to zrealizowana macierz
(Mw) składająca się ze zbioru macierzy wektorów funkcji (Fu, Ff, zbiór ele-

Przez funkcjonalność rozumie się zdolność produktu oprogramowania do zapewnienia
funkcji odpowiadających ustalonym potrzebom, w kontekście jego użycia, zgodnie z wyspecyfikowanymi założeniami. (szerzej w pracy B. Wit, Electronic commerce – budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w Internecie, Politechnika Lubelska 2008, s.  81).
101
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mentarnych funkcji), gdzie poszczególne wektory realizują określone elementarne funkcje (wyrażenie 1, 2).
Funkcjonalność SIG = {Mw}

(1)

Gdzie:
Mw – Macierz wektorów funkcji.
Mw = {Mu, Mu’, Mn, Mw, Mr)}
Mu
Mu’
Mn
Mw
Mr

–
–
–
–
–

Macierz
Macierz
Macierz
Macierz
Macierz

wektorów
wektorów
wektorów
wektorów
wektorów

funkcji
funkcji
funkcji
funkcji
funkcji

dla
dla
dla
dla
dla

(2)

użytkownika SIG,
użytkownika zewnętrznego SIG,
użytkownika niepełnosprawnego102,
Web administratorów,
redaktorów (producentów treści),

Każdy serwis internetowy (GeoAnkieta, GeoForum, GeoLogistyka, GeoAnkieter, GeoDepozyt, GeoMonitoring) posiada zbiór unikalnych macierzy
wektorów funkcji, zarówno pod względem liczby wektorów funkcji jak i elementarnych funkcji. Każda macierz wektora funkcji może zawierać cztery wektory funkcji (wyrażenie 3).
Macierz wektora funkcji = f (Fi, Fm, Fk, Fp)

(3)

– wektor funkcji informacyjnej.
– wektor funkcji marketingowej,
– wektor funkcji komunikacyjnej,
– wektor funkcji przeszukiwania.
Z kolei, każdy wektor funkcji jest zbiorem elementarnych funkcji
(wzór 4).
Fi
Fm
Fk
Fp

Wektor funkcji = f (zbiór elementarnych funkcji)

(4)

102
Autor, w rzeczywistości nie dzieli użytkowników na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Jest to zabieg tylko logiczny, gdyż wszyscy ludzie są wobec prawa i siebie są pełnoprawni. Użytkownicy z dysfunkcjami, korzystający z serwisów internetowych, w żaden sposób nie
powinni czuć się dyskryminowani i mieć z tego powodu dyskomfort, nie tylko z użytkowania
serwisu, ale też dyskomfortu psychicznego.
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Gdzie:
Elementarna funkcja serwisu to działanie realizujące określony cel (najczęściej cel cząstkowy) na rzecz odbiorcy. Relacja pomiędzy elementarną funkcją a celem cząstkowym może wynosić:
— „1 do wielu”, która oznacza, że jedna funkcja elementarna realizuje
wiązkę celów,
— „1 do 1”, która oznacza, że jedna funkcja elementarna realizuje jeden
cel cząstkowy,
— „wiele do 1”, która oznacza, że zbiór funkcji elementarnych realizuje jeden cel cząstkowy.
Wymienione cztery wektory funkcji serwisu internetowego powinny zaspokajać zaplanowany wektor potrzeb użytkowników.
n

Funkcja informacyjna serwisu WWW

Firmowy serwis internetowy jest przede wszystkim nośnikiem informacji (przekazem zawartości). Ma w przystępny sposób dostarczyć jak najwięcej przydatnych dla użytkowników. Funkcję informacyjną w serwisie WWW
będzie pełnił przede wszystkim test w niej zawarty (również nałożony na
obiekty graficzne). Jednak oprócz tekstu nośnikiem informacji są wszystkie
użyte statyczne i dynamiczne elementy multimedialne: grafika (tło, zdjęcia,
tekst, rysunki, animacje), elementy konstrukcyjne (ramki, tabele, linie, marginesy, wcięcia, akapity), elementy interakcyjne (przyciski, przyciski opcji, pola
kombi, pokrętła, pole listy, pola tekstowe.). Elementy multimedialne umieszczone w serwisie stanowią nie tylko element dekoracyjny czy kompozycyjny,
ale również eksponują treść, porządkują wizualnie strukturę serwisu.
n

Funkcja marketingowa serwisu WWW

Funkcja marketingowa ma za zadanie promować zawartość serwisu dla użytkowników zewnętrznych SIG’103. Ogólnie, funkcja marketingowa
ma na celu wspomóc przekaz wizerunku Zamawiającego w działach proekologicznych, wpisując się identyfikację marki (corporate identity, brand identity, organizational identity), działania CSR a w szczególności produkty i usługi
komplementarne Zamawiającego. Do funkcji marketingowych można zaliczyć:
logo i wystrój serwisu, prowadzenie akcji promocyjnych, reklama własna lub
zlecona, prowadzenie statystyk w postaci licznika odwiedzin, możliwość personalizacji strony. Realizacja funkcji marketingowej przez serwis WWW umożWykonawcy w minimalnym stopniu założyli spełnienia wymagań tzw. klienta wewnętrznego (użytkowników SIG).
103
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liwi Zamawiającemu obniżenie kosztów związanych z wydatkami na public
relations. Na etapie wdrożenia SIG u Zamawiającego, Wykonawcy dostosują
funkcję marketingową SIG do istniejących już serwisów internetowych i intranetowych Zamawiającego.
n

Funkcja komunikacyjna serwisu WWW

Funkcja komunikacyjna polega na udostępnieniu użytkownikom kanału komunikacyjnego do kontaktu z Zamawiającym. Zadaniem kanału komunikacyjnego jest wspieranie obsługi użytkownika, utrzymanie stałego kontaktu
z partnerami (dostawcami i odbiorcami), wzajemna wymiana informacji. W ujęciu systemowym funkcja komunikacyjna to kontakt systemu (systemu informacyjnego Zamawiającego – serwis WWW) z jego otoczeniem bliższym i dalszym.
Poprzez kanały komunikacyjne użytkownicy mogą wyjaśnić wątpliwości dotyczących produktów i usług, a także wyrazić swoją opinię. Łatwy i anonimowy
kontakt przez Internet, sprzyja większej aktywności i szczerości użytkowników.
Najprostszą metodą komunikacji z przedsiębiorstwem i z innymi użytkownikami
jest poczta elektroniczna e-mail, następnie powiadamianie o nowościach (Newsletter), listy i grupy dyskusyjne, opinie użytkowników (recenzje), dodawanie
komentarzy, publikowanie własnych artykułów, księga gości, sonda, ankieta104.
n

Funkcja wyszukiwania serwisu

Funkcja przeszukiwania to realizacja sposobu przemieszczania się
po stronach serwisu SIG oraz sposoby przeszukiwania, katalogowania informacji zawartych w serwisie. Funkcja przeszukania jest realizowana przez własną lokalną wyszukiwarkę zasobów, dzięki której użytkownik może w szybki sposób, wpisując jedynie interesujące go hasło, odnaleźć dany produkt lub
usługę. Kolejną elementarną funkcją jest mapa strony. Mapa w postaci skorowidza umożliwia zapoznanie się z treściami w serwisie oraz szybkie przemieszczanie się po jej strukturze105.
Zrealizowane macierze funkcji dla użytkowników zbudowane z elementarnych funkcji zostały lub zostaną w etapie wdrożenia rozlokowane w architekturze funkcjonalnej oprogramowania (functional architecture)106.

104
Wymienione funkcjonalności serwisu SIG mogą zostać zaimplementowane podczas wdrożenia SIG u Zamawiającego.
105
Wymienione funkcjonalności serwisu SIG mogą zostać zaimplementowane podczas wdrożenia SIG u Zamawiającego.
106
G. Kappel, B. Proll, S. Reich, W. Retschitzegger, Web Engineering – The Discipline of Systematic Development of Web Applications, John Wiley & Sons, 2006, s.  67.
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Czwartym wektorem zaprojektowanego i zbudowanego serwisu jest zaplanowanie wektora wymagań (Fw). Na etapie projektowania w fazie analizy
wymagań Wykonawcy opracowali zbiór wymagań107 funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dotyczących użytkowników. Wymagania funkcjonalne (functional requirements) specyfikują dokładnie to, co system powinien realizować w postaci zestawu funkcji. Wymagania niefunkcjonalne (non-functional requirements)
nie mają wpływu na funkcjonalność systemu. Nakładają one ograniczenie
na sposób i w jaki sposób wymagania funkcjonalne będą zrealizowane. Wymagania dotyczą różnych aspektów, np. cech jakościowych, cech i właściwości organizacyjnych. Obejmują ograniczenia czasowe, ograniczenia dotyczące
procesu tworzenia, standardy. Wykonawcy z pośród różnych typów wymagań
wybrali podział adekwatny do skali problemu i zakresu pracy na wymagania
funkcjonalne i niefunkcjonalne. W momencie wdrożenia SIG u Zamawiającego należy uaktualnić i wykorzystać dorobek inżynierii wymagań w zakresie108:
1.	 Identyfikację interesariuszy (Identifying the stakeholders), zwłaszcza osób,
które można zaliczyć do interesariuszy a nie były uwzględnione na etapie prototypowania oprogramowania.
2.	 Pozyskiwanie wymagań (Requirements elicitation). Dotarcie do interesariuszy w celu wydobycia od nich potrzeb i oczekiwań dla wdrażanego
systemu SIG. Definiowanie typów wymagań.
3.	 Identyfikację wymagań (Identifying requirements). Określanie wymagań
w proste zdania (stwierdzenia) i grupowanie ich w komplety (zestawy).
4.	 Objaśnianie wymagań i powtórzenie wymagań (Clarifying and restating
the requirements). Działania w ramach tego punktu mają upewnić się,
że pozyskane i zidentyfikowane wymagania są rzeczywistymi ich potrzebami w formie dla nich zrozumiałej, a użyta terminologia pozwoli na
dalszą realizację prac.

W inżynierii wymagań wykonuje się zestaw różnych specyfikacji wymagań: wymagania
środowiska (Environmental requirements), wymagania systemowe SyRS (System Requirements
Specifications), wymagania oprogramowania SRS (Software Requirements Specifications), wymagania interesariuszy (Stakeholders requirements), w tym wymagania użytkownika (User requirements) (ISO/IEC 26514:2008 Systems and software engineering – Requirements for designers and
developers of user documentation, SWEBOK Guide V3, s.  2–3, 11–9). Szersze spojrzenie na
tworzenie specyfikacji wymagań jest opisane w pozycji H. Podeswa, UML for the IT Business
Analyst: A Practical Guide to Object-Oriented Requirements Gathering, Thomson Course Technology PTR 2005, Appendix C: Business Requirements Document Example: CPP Case Study.
108
Przedstawione działania zostały zaczerpnięte z pozycji R. Young, The Requirements Engineering Handbook, Artech House Boston, London 2004, s.  47.
107
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5.	 Analizowanie wymagań (Analyzing the requirements). Analiza wymagań
ma zapewnić, że wymagania są dobrze zrobione i są zgodne z kryteriami dobrych wymagań.
6.	 Określenie wymagań w sposób zrozumiały dla wszystkich interesariuszy
(Defining the requirements in a way that means the same thing to all of
the stakeholders). Każda grupa interesariuszy może w różny sposób interpretować wymogi. Dlatego też opracowania słownika pojęć i definicji pozwoli na wyeliminowaniu przyszłych nieporozumień.
7.	 Specyfikacja wymagań (Specifying the requirements). Wymaga włączenia
do dokumentu lub zespołu dokumentów specyfikacyjnych wszystkich dokładnych szczegółów, każdego z wymagań.
8.	 Uporządkowanie wymagań pod względem ważności (Prioritizing the requirements). Nie wszystkie zebrane wymagania mają taką samą ważność dla
poszczególnych grup interesariuszy. Ustalanie hierarchii ważności wg określonych stopni priorytetów, np. niski, normalny, wysoki priorytet wymagań
pozwoli rozpocząć w pierwszej kolejności od priorytetowych wymagań.
9.	 Wymagania konieczne wynikające z przyjętych wymagań (Deriving requirements). Część wymagań wynika bezpośrednio z przyjętych założeń
projektowanego systemu i są one konieczne. Nie mają one wpływu dla
poszczególnych grup interesariuszy, lecz są obowiązkowe, np. wymagania pojemności dysku wynikające z ilości składowanych danych.
10.	 Podział wymagań (Partitioning requirements). Należy dokonać kategoryzacji wymagań do zdefiniowanych typów wymagań, np. wymagania
programowe, sprzętowe, dokumentacji, szkoleń.
11.	 Przyporządkowanie wymagań (Allocating requirements) do różnych podsystemów i składników systemu. Często do jednego podsystemu lub
składnika należy przyporządkować wiele wymagań.
12.	 Zlokalizowanie wymagań (Tracking requirements). W przypadku narzędzi wspomagających procesy inżynierii wymagań, należy zlokalizować,
w którym miejscu i gdzie jest każde wymaganie zdefiniowane.
13.	 Zarządzanie wymaganiami (Managing requirements). Są to działania,
które pozwalają na dodawanie, usuwanie, precyzowanie, hierarchizację
wymagań podczas wszystkich faz projektowanego systemu. Aby sprawne zarządzać wymaganiami, należy w odpowiedni sposób je gromadzić
w bazach danych lub utworzyć repozytorium wymagań.
14.	 Sprawdzanie i weryfikacja wymagań (Testing and verifying requirements).
Są to działania, które pozwalają na sprawdzenie kompletności i zasadnych wymagań.
15.	 Walidacja wymagań (Validating requirements).
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Poszczególne działania wdrożeniowe u Zamawiającego w ramach inżynierii wymagań powinny się koncentrować jakościowych wymaganiach i elementach związanych z atrybutami109 jakości wg schematu przedstawionego
na rysunku 2.32.

Rysunek 2.32. Wymagania interesariuszy w kontekście jakości produktu programowego w cyklu życia
Źródło:	International standard ISO/IEC 25030:2007, Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality requirements, s.11

Piątym wektorem zaprojektowanego i zbudowanego serwisu jest zaplanowanie wektora funkcji elementarnych (Fe). Elementarne funkcje serwisu to
elementy nieinterakcyjne, które są udostępniane w trybie „tylko do odczytu”
lub elementy interakcyjne, które umożliwiają zmianę stanów obiektów w serAtrybut „to wymierna fizyczna lub abstrakcyjna własność bytu”. Definicja standardu ISO/
IEC 9126-1 Product quality, s. 18.
109
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wisie WWW. Zbiór elementarnych funkcji odpowiednio pogrupowanych tworzy wektor funkcji. Poszczególne wektory funkcji tworzą strukturę funkcjonalną aplikacji. Zapewnienie funkcjonalności serwisu WWW będzie oznaczało zapewnienie zakresu funkcji odpowiadających potrzebom użytkownika lub
innym odbiorcom realizujących określone cele. Oprogramowanie jest funkcjonalne, gdy zapewni się odbiorcy potrzebne mu funkcje, które zostały określone w specyfikacji lub ich obecność jest wymogiem domyślnym lub obowiązkowym.	 Praktyczna realizacja elementarnych funkcji w serwisie SIG to
hiperłącze tekstowe lub graficzne, do którego przypisana jest określona akcja.
Przykładem funkcji elementarnej zrealizowanej w postaci tekstowej jest menu
tekstowe serwisu, a w przypadku obiektu graficznego są to różnego rodzaju
przyciski stabilne lub niestabilne z ikonami.
Szóstym wektorem zaprojektowanego i zbudowanego serwisu realizujące potrzeby użytkownika (Fp) jest zaplanowanie wektora stron dostępowych
do serwisu SIG (Fd) przez użytkowników oraz aplikacji programowych.
Dostęp użytkowników oraz aplikacji programowych do zawartości serwisu internetowego SIG następuje za pomocą tzw. dostępowych stron do serwisu internetowego. Graficznie, serwis internetowy można przedstawić w postaci koncepcji cybernetycznej skrzynki (rys. 2.33). Trzy ścianki skrzynki, to trzy
możliwe strony, które zapewniają dostęp do jej zawartości.
Serwis internetowy może posiadać trzy strony dostępu: 1) strona frontowa serwisu (front page), 2) tylna strona serwisu (front end), 3) strona administracyjna serwisu (back end), która może być również określana jako strona
budowy serwisu. Każda grupa użytkowników może korzystać z odpowiednio
przygotowanych dla nich stron dostępu. Z punktu widzenia stron dostępu do
serwisu internetowego wszyscy użytkownicy mają dostęp do strony frontowej
serwisu. Do strony tylnej uzyskują interesariusze zalogowani poprzez autoryzowany dostęp: użytkownicy SIG, Web administratorzy, redaktorzy treści. Do
strony budowy (administracyjnej) mają wyłącznie dostęp Web administratorzy. Web administratorzy zarządzają całą infrastrukturą techniczną i programową, np. dostępu np. plików, struktury plików i katalogów, kodu źródłowego.
W cybernetycznym ujęciu serwisu WWW, użytkownicy korzystający ze
strony frontowej mają dostęp do elementów ogólnodostępnych i postrzegają
oprogramowanie, jako czarną skrzynkę (black box). Więcej uprawnień i możliwości posiadają użytkownicy zalogowani, korzystający z tylnej strony serwisu. W ujęciu cybernetycznym można określić dostępność tylko do niektórych
elementów jako szarej skrzynki (gray box). Termin „szarej” skrzynki dotyczy
ograniczonej widzialności do oprogramowania i jej struktury. Dostęp do pełnej infrastruktury oprogramowani mają Web administratorzy. Pełną widzial128
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ność struktury oprogramowania można określić jako dostęp białej skrzynki
(glass box, white box). Termin „przezroczystości” lub „białej” skrzynki dotyczy
widzialności elementów skrzynki od strony struktury oprogramowania z dostępnością do kodu źródłowego.

Rysunek 2.33.	Strony dostępowe serwisu internetowego SIG dla poszczególnych użytkowników
oraz aplikacji programowych

Na etapie projektowania Wykonawcy korzystali z arkusza kalkulacyjnego do uporządkowania poszczególnych wektorów funkcji potrzeb. Praktycznie, każda funkcja elementarna realizowana w SIG posiada pięć atrybutów:
Elementarna funkcja serwisu SIG = { {wektor użytkowników},
{wektor potrzeb użytkowników},
{wektor funkcji potrzeb},
{wektor wymagań},
{wektor stron dostępowych}}
129
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Arkusz kalkulacyjny, a w zasadzie odpowiednie arkusze skoroszytu
umożliwiały sortowanie wg dowolnego wektora dla poszczególnych użytkowników (wierszy, kolumn, komórek względem wierszy i kolumn). Graficzne przedstawienie wektorów zostało zaprezentowane w sposób poglądowy
na rys. 2.34.

Rysunek 2.34. Zbiór wektorów związanych z oprogramowaniem SIG

Syntetyczne przestawienie potrzeb interesariuszy w sposób graficzny zostało przedstawione na rysunku 2.35.
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Rysunek 2.35. Zbiór wektorów realizacji potrzeb interesariuszy związanych z oprogramowaniem
SIG

Praktycznie, uwzględniając różne grupy użytkowników można sformułować listę ostateczną interesariuszy oprogramowania SIG (rys. 2.36):
— Użytkownicy systemu informatycznego GeoAzbest posiadający uprawnienia dostępowe do systemu (posiadacze WZA/OZA, osoby usuwające WZA i dokonujące transportu OZA, bezpośredni lub pośredni kontraktorzy, osoby dokonujące monitoring środowiska lub składowisk odpadów, ankieterzy, administracja samorządowa dokonująca sprawozdawczości z tematyce OZA). Użytkownicy SIG uzyskują dostęp do zawartości serwisu przez stronę frontową (front page), a następnie po autoryzacji, mają dostęp do stron tylnych serwisu (front end).
— Użytkownicy zewnętrzni systemu informatycznego GeoAzbest pośrednio
lub bezpośrednio zainteresowani problematyką usuwania i unieszkodliwiania MZA. Każdy użytkownik sieci może korzystać z serwisu SIG ze
strony frontowej (front page), gdyż serwis został zaprojektowany dla zainteresowanych problematyką użytkowników. Serwis SIG o dostępie publicznym posiada możliwość korzystania z niektórych funkcji, a dane
osobowe lub wrażliwe są niedostępne110.
Art. 27 ust.1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 1997 r. Nr 133, poz.  883, z późn. zm.).
110
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Rysunek 2.36. Odbiorcy serwisu SIG – interesariusze oraz aplikacje programowe

— Ze strony podmiotu koordynującego interesariuszami są osoby odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu informatycznego GeoAzbest w procesie eksploatacji (migracji) i likwidacji, a w szczególności: a) osoby odpowiedzialne za zawartość serwisu, pełniących rolę redaktorów treści
(dostęp do stron tylnych serwisu (front end)), b) osoby odpowiedzialne za podtrzymanie funkcji życiowych sprzętu i oprogramowana, pełniących rolę administratorów (Web administratorów) (dostęp od strony budowy serwisu (back end), c) inne osoby odpowiedzialne za SIG
pełniących inne funkcje: dokonujący pielęgnacji oprogramowania, migracji sprzętowej i oprogramowania, zamówień sprzętowych, wsparcia
użytkowników, działań w zakresie: ulepszania oprogramowania – pielęgnacja doskonaląca, napraw – pielęgnacja korekcyjna, adaptacji – pielęgnacja adaptacyjna, zapobiegania – pielęgnacja prewencyjna (dostęp do
serwisu w zależności od uprawnień). Kolejnym ważnym faktem wpływającym na potrzeby interesariuszy jest uwzględnienie wymagań technicznych dla sprzętu i oprogramowania ze strony środowiska cyfrowego.
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Osoby odpowiedzialne za SIG muszą uwzględnić wymagania techniczne środowiska cyfrowego przez zapewnienie polityki prywatności i bezpieczeństwa firmy instrukcjami SRE, w równym stopniu, co spełnieniem
innych wymagań technicznych stawianym serwisom, np. w zakresie poprawności składni języka HTML i technologii pokrewnych (narzędzi walidacji i weryfikacji), interoperacyjności, itp.
n

Zbiór wymagań technicznych systemu informatycznego GeoAzbest

Uwzględnienie zbioru wymagań technicznych dla sprzętu i oprogramowania jest możliwe na etapie projektowania, budowy oraz testowania
oprogramowania SIG. Rozwiązania zaimplementowane i zdobyte doświadczenie powinno zostać wykorzystane w procesie wdrożenia SIG u Zamawiającego. Istotne są dwa zagadnienia wpływające na interesariuszy systemu a związane ze stroną środowiska naturalnego oraz ze stroną środowiska cyfrowego.
Pierwszym zagadnieniem mającym wpływ na interesariuszy systemu są
wymagania techniczne dla SIG wynikające z przepisów prawnych dotyczących
urządzeń elektronicznych w zakresie ochrony środowiska.
Do tej grupy interesariuszy zewnętrznych również należy zaliczyć osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska naturalnego ze strony różnych organów i instytucji, którzy dokonują kontroli osób odpowiedzialnych za SIG
(interesariusze zewnętrzni związani ze stroną środowiska kontrolują interesariuszy wewnętrznych). Umiejscowienie infrastruktury technicznej SIG wiąże
się z rozwiązaniami, które może wpłynąć negatywnie na środowisko. Istotne
są tutaj takie elementy jak: umiejscowienie serwerowni, wyposażenie techniczne serwerowni (osprzęt elektryczny, oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja)
oraz rozwiązania infrastruktury technicznej (sprzęt elektroniczny i osprzęt).
Wszystkie działania interesariuszy SIG wpływają pośrednio lub bezpośrednio
na środowisko. Faktem jest, że system informatyczny nie będzie bezpośrednio funkcjonował w środowisku, tylko w określonym obiekcie, jednak w czasie eksploatacji i po zakończeniu cyklu życia SIG powinien spełniać założenia ekologiczne, np. w trakcie pracy jak najmniej oddziaływać na środowisko
przez ciepło, promieniowanie, hałas, wibracje, zakłócenia itp., posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oraz energetyczne (CE, TUV/GS, TCO 5.2, EPA Energy Star), a w przypadku likwidacji systemu, spełniać zasady recyklingu urządzeń elektronicznych.
Do grupy interesariuszy systemu odpowiedzialnych za aspekty ochrony środowiska należy zaliczyć grupę osób odpowiedzialnych za zamówienia
sprzętowe, dobór sprzętu adekwatnych do potrzeb SIG, migracji sprzętowej.
Wykonawcy na etapie tworzenia środowiska testowego SIG uwzględnili zbiór
133

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

wymagań technicznych. Stąd też zostały opracowane specyfikacje zamówień
uwzględniających stronę środowiska naturalnego oraz kontekstu użycia sprzętu w środowisku pracy. W specyfikacji zostały postawione następujące warunki serwerom sprzętowym: „…Producent musi spełniać wymagania certyfikatu ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu komputerowego.
Dla oferowanych serwerów muszą być dostępne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów
potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących, jakości, głośności, kompatybilności i sposobu realizacji obsługi gwarancyjnej.”, […] „poziom hałasu pracującego serwera (w trybie idle) zmierzony laboratoryjnie zgodnie z normą ISO
7779 nie wyższy niż 50 dB(A)”, […] „zasilacz redundantny o mocy co najmniej
2x 780W i efektywności 91%,”.
Drugim zagadnieniem mającym wpływ na interesariuszy systemu są wymagania techniczne dla SIG związanych ze stroną środowiska cyfrowego.
Oprócz interesariuszy, odbiorcami111 zawartości serwisu SIG są aplikacje programowe środowiska cyfrowego sieci WWW. Do aplikacji można zaliczyć: przeglądarki internetowe, wyszukiwarki internetowe (search engine) a w zasadzie
roboty wyszukiwarek internetowych (crawler/spider), programy archiwizujące,
skanery treści, które mogą odbierać treść z części lub całości serwisu.
Uwzględnienie wymagań technicznych w SIG ma istotne znaczenia dla
odbiorców, którzy korzystają z oprogramowania. Serwis wykonany niezgodnie z standardami może spowodować to, że odbiór zawartości przez programy komputerowe może stać się niemożliwy. Ma to znaczenie dla użytkowników, którzy nie będą mogli wykorzystać w pełni oprogramowania, a po drugie aplikacje programowe pobierające zawartość mogą wykorzystać zawartość
niezgodnie z intencjami wykonawców oprogramowania.
Podczas procesu projektowania i wykonania SIG Wykonawcy uwzględnili zbiór wymagań dla sprzętu i oprogramowania ze strony środowiska cyfrowego przez opracowanie zbioru założeń, które w procesie budowy zostały
zrealizowane. Do najważniejszych założeń dla realizacji SIG należy zaliczyć:
— Niezależność sprzętową. Dostęp do oprogramowania SIG może odbywać
z różnego rodzaju urządzeń dostępowych do sieci internetowej.
— Niezależność programową. Użytkownicy korzystający z SIG z różnych
urządzeń mogą mieć zainstalowane różne systemy operacyjne: Windows,

Do odbiorców autor nie zalicza: oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania serwisu WWW, np. sieciowych systemów operacyjnych, różnego rodzaju serwerów
programowych.
111
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co najmniej XP, IOS, Mac OS X. Niezależność wynika z faktu, że do pracy z SIG niezbędna jest przeglądarka internetowa.
— Uwzględnienie wymagań technicznych przeglądarek internetowych. Wykonawcy przetestowali112 różne przeglądarki internetowe oparte na silnikach Gecko, Webkit/KHTML, MSIE, Opera.
— Uwzględnienie wymagań technicznych robotów wyszukiwarek internetowych (spider, crawler) i algorytmów rankingujących firm odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie.
W procesie wdrożenia SIG u Zamawiającego, za uwzględnienie wymagań technicznych w cyklu eksploatacji i doskonalenia (reeingineerig) będą osoby odpowiedzialne za SIG podmiotu koordynującego rys. 2.37.

Rysunek 2.37. Zbiór wymagań technicznych związanych z oprogramowaniem SIG

Zbiór wymagań technicznych związanych z odbiorcami programowymi
zawartości SIG (przeglądarkami, robotami wyszukiwarek internetowych oraz
algorytmów rankingujących), praktycznie zrealizowany został przez macierz
wektorów funkcji, gdzie poszczególne wektory realizują określone elementarne funkcje dla odbiorcy programowego (wyrażenie 5).

Ranking najbardziej popularnych przeglądarek w Polsce i na świecie można odczytać
z serwisu Ranking.pl (http://www.ranking.pl).
112
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Wymagania techniczne odbiorcy programowego w SIG = {Ma}

(5)

Gdzie:
Ma – Macierz wektorów funkcji dla odbiorcy programowego SIG – wyszukiwarek, robotów wyszukiwarek internetowych.
Ma = {Fi, Fm, Fk, Fp}113
Fi
Fm
Fk
Fp

–
–
–
–

wektor
wektor
wektor
wektor

funkcji
funkcji
funkcji
funkcji

(6)

informacyjnej.
marketingowej,
komunikacyjnej,
przeszukiwania.

Wektor funkcji = {zbiór elementarnych funkcji}

(7)

Gdzie:
Elementarna funkcja serwisu to działanie realizujące określony cel (najczęściej
cel cząstkowy) na rzecz odbiorcy.
Podział wymagań technicznych dla odbiorców według wektorów (Fi, Fm,
Fk, Fp) dla odbiorców programowych jest zabiegiem logicznym i przeprowadzony z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za uwzględnienie wymagań
technicznych w SIG. W rzeczywistości, aplikacja programowa w postaci silnika przeglądarki pobiera zawartość i interpretuje znaczniki. W przypadku robota wyszukiwarki, proces jest bardziej złożony, gdyż robot uzyskuje dostęp
i pobiera plik. Roboty wyłącznie pozyskują dane na podstawie własnej bazy
danych zasobów w sieci (ścieżkę dostępu do dokumentu i dokument114, wg
konwencji dostępu do zasobów w sieci internetowej – URL (Uniform Resource Locator)). Interpretacja zgromadzonych danych przez roboty następuje wg
złożonych algorytmów w bazach wyszukiwarek internetowych. Użytkownik
wyszukiwarki na zapytanie skierowane do bazy danych wyszukiwarki otrzymuje odpowiedź za pomocą strony rezultatów wyszukania SERP. Na podstawie wyników decyduje, który serwis lub zasób zostanie wybrany. Wybór danego serwisu przez wielu użytkowników powoduje wzrost odwiedzin (rośnie
wskaźnik popularności) i tym samym zmieniają się wyniki SERP. Jest o cykl

Przydział elementarnych komponentów serwisu do poszczególnych wektorów funkcji został dokonany w sposób autorski.
114
Roboty wyszukiwarek są wąsko specjalistyczne. Nie wszystkie dokumenty są dostępne dla
robotów (wykrywalne). Duża część zasobów sieci jest niewykrywalna i prywatna.
113

136

2. Tematyka badawcza

zamknięty, w którym z jednej strony użytkownicy decydują czym chcą być
zainteresowani, a drugiej strony osoby odpowiedzialne za serwis (redaktorzy
treści, Web administratorzy, osoby odpowiedzialne za SIG) dostosowują zawartość do ich potrzeb. Wyszukiwarka jest tylko pośrednikiem pomiędzy interesariuszami.
n

Funkcja informacyjna serwisu SIG

Przez funkcję informacyjną dla odbiorców programowych rozumie
się zrealizowani serwisu zgodnie z wymaganą strukturą informacyjną. Każdy
dokument typu HTML może składać się składać z czterech sekcji: DTD (Document Type Declaration), sekcja HTML (nieobowiązkowa), sekcja nagłówkowa
<HEAD>…</HEAD> (nieobowiązkowa), sekcja treści <BODY… BODY/>
(obowiązkowa) rys. 2.38.

Rysunek 2.38.	Struktura dokumentu WWW z zaznaczonymi możliwymi sekcjami języka HTML od
strony kodu źródłowego
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Wykonawcy w serwisie SIG zrealizowali w zakresie funkcji informacyjnej w 6 serwisach (GeoAniekta, GeoForum, GeoLogistyka, GeoAnkieter, GeoDepozyt, GeoMonitoring):
— Zdefiniowali w sekcję DTD w dokumentach WWW.
— Zdefiniowali sekcję języka HTML w dokumentach WWW. Sekcja języka
HTML rozpoczyna się znacznikiem początkowym <HTML> a kończy się
znacznikiem końcowym </HTML>. Znaczenie i przydatność praktyczna tej sekcji jest marginalna. Sekcja języka HTML jest opcjonalna, powstała z chwilą tworzenia języka HTML.
— Zdefiniowali kluczowe znaczniki w sekcji nagłówka. Sekcja nagłówka
strony rozpoczyna się znacznikiem początkowym <HEAD> a kończy
się znacznikiem końcowym </HEAD>. Sekcja jest opcjonalna. W sekcji nagłówka dokumentu znajduje się:
— Zdefiniowali znacznik tytułu dokumentu <TITLE>: <TITLE> Krótkie
zdanie ze słowami kluczowymi</TITLE>.
— Zdefiniowali znacznik słów kluczowych: <META name=”keywords” content=”słowo_kluczowe1, słowo_kluczowe2, … „>.
— Zdefiniowali znacznik opisu zawatości dokumentu <META name=”description” content=”opis zawartości serwisu, ... „>.
— Zdefiniowali meta znacznik w kodowaniu dokumentów: <META httpequiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-2”>.
— Meta znacznik informujący o dacie utworzenia strony: <META httpequiv=”Creation-Date” content=” … „>.
— Meta znacznik informujący o prawach autorskich: <META name=”copyright” content=”Copyright (c) Bogdan Wit, Dariusz Kuś, Marek Malendowski, Krzysztof Czarnocki All Rights Reserved” >.
— Meta znacznik informujący o autorze strony:
<META name=”Author” content=”Autor strony”>.
n

Funkcja marketingowa serwisu SIG

Głównym zadaniem funkcji marketingowej dla odbiorców w roli
przeglądarek i robotów wyszukiwarek jest przejrzystość i standaryzacja rozwiązań technicznych, tj. prostota i unifikacja rozwiązań, stosowanie się do
standardów. Do funkcji wektora funkcji marketingowej (Fm) można zaliczyć:
— Prostą strukturę folderów do przechowywania różnego rodzaju plików.
Prostota struktury polega na ograniczeniu liczby i stopnia zagnieżdżenia folderów.
— Nieskomplikowane nazwy katalogów i plików. Nazwy katalogów oraz
plików powinny mieć określony system nazewnictwa, np. nazwy plików
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i katalogów powinny zawierać nazwę firmy lub słowa kluczowe. Nazwy
plików i nazwy katalogów to jeden z głównych elementów przyjaznej
struktury całego serwisu dla odbiorców, a przy okazji może pozytywnie
wpłynąć na ranking strony (brak zapętleń w strukturze pomiędzy plikami w różnych folderach).
Dla programów komputerowych liczba i struktura katalogów oraz ich
nazwy są bez znaczenia (o ile są poprawnie technicznie zdefiniowane). Jednak dla osób zajmujących się pielęgnacją serwisu lub osób uzyskujących dostęp serwisu do elementów składowych serwisu od strony tylnej serwisu (back
end), tj. plików i folderów, ma istotne znaczenie. W nazwach plików nie można stosować spacji, spacje należy zastąpić znakiem (_) lub (,) znaki te są traktowane przez wyszukiwarki jak spacje.
n

Funkcja komunikacyjna serwisu SIG

Do wektora funkcji komunikacyjnej Fk można zaliczyć elementy
języka HTML, które umożliwiają komunikację pomiędzy dokumentem WWW
a robotem wyszukiwarki. Komunikacja może być regulowana zbiorem instrukcji dla robota w pliku robots.txt lub instrukcjami w sekcji nagłówkowej (mata
znaczniki). Instrukcje w pliku robots.txt są zunifikowane standardem dla wykluczenia robotów SRE i zawierają dwie kategorie instrukcji:
— User-agent: nazwa_robota_internetowego.
— Disallow: nazwa_pliku lub nazwa_folderu.
W instrukcji user-agent: oraz disallow: można zastosować znak wieloznaczny (*), który zastępuje dowolny ciąg znaków, tzn. dotyczy wszystkich
agentów programowych lub grupy plików
Wykonawcy SIG uwzględnili wymagania robotów wyszukiwarek internetowych115 i algorytmów rankingujących opracowanych przez ich twórców116.
Aby umożliwić dostęp do zawartości serwisu lub odmówić prawa dostępu do
wyświetlania wyników wyszukania Wykonawcy wykorzystali zestaw instrukcji zrozumiałych dla robotów wyszukiwarek internetowych (SRE – Standard
for Robot Exclusion)117. Instrukcje SRE zostały umieszczone pliku tekstowym
robots.txt oraz w każdym pliku dokumentu htm/html.
115
Szczegółowe informacje dotyczące robotów znajdują się na stronie WWW <http://www.
robotstxt.org>. Również na stronie publikowane są nazwy robotów wyszukiwarek internetowych,
które respektują instrukcje SRE.
116
Dokładny algorytm jest tajemnicą zawodową firmy, która go stworzyła i nie jest upubliczniany.
117
Więcej w pozycji: red. T. Grudniewski, J. M. Olchowik, Technologie informacyjne w zastosowaniach. B. Wit, Instrukcje SRE (Standard for Robot Exclusion) w plikach robots.txt w serwisach
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Instrukcje SRE mają na celu ochronić prywatność zawartości serwisu internetowego. Z jednej strony instrukcje, (przynajmniej teoretycznie) mają na
celu powstrzymanie różnego rodzaju programy od skanowania zawartości i indeksowania ich w swoich bazach, a z drugiej strony zamienić zasoby o dostępie publicznym w zasoby prywatne. Skutkiem wykonania instrukcji SRE jest
wykluczenie stron i różnych zasobów z wyników wyszukiwarek internetowych
SERP, a tym samym użytkownik korzystający z wyszukiwarek internetowych
nie będzie poinformowani o istnieniu wielu zasobów.
Stosowanie instrukcji SRE należy do działań w zakresie polityki prywatności nie mogą być oderwane od polityki bezpieczeństwa informacji w całej
organizacji – podmiotu koordynującego. Polityka prywatności powinna być elementem składowym całokształtu działań w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Wykonawcy wykorzystali instrukcje SRE w pliku robots.txt oraz w kodzie
źródłowym pliku głównego serwisu SIG dla ochrony prywatności danych. Zawartość pliku robots.txt została przedstawiona na listingu 1.
User-Agent: *
Disallow: /koszyk.php
Disallow: readdir.php
Disallow: /admin/
Listing 1. Zawartość pliku robots.txt w zakresie polityki prywatności podmiotu koordynującego
Zawartość pliku index.htm z instrukcjami SRE oraz dodatkowymi znacznikami została przedstawiona na listingu 2.
<meta name=”robots” content=”index, nofollow” />
<meta name=”robots” content= „noarchive” />
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl” />
<meta name=”keywords” content=” azbest, materiały niebezpieczne, unieszkodliwianie przez składowanie, system WebGIS” />
<meta name=”description” content=”Technologie informacyjno-komunikacyjne.
Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym – Konstrukcja struktury podsystemu informatyczno-informacyjnego „ />
Listing 2. Fragment sekcji nagłówka <HEAD> pliku głównego serwsiu SIG
internetowych przedsiębiorstw w Polsce, Instytut Informatyki, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlasce, Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
2009, s.  141–153.
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n

Funkcja wyszukiwania serwisu SIG

Do wektora funkcji przeszukiwania Fp można zaliczyć elementy,
które decydują o tym, co może robot wyszukiwarki wyszukać i zaindeksować.
Funkcja przeszukiwacza może być regulowana zbiorem instrukcji dla robota
w pliku robots.txt instrukcją Disallow: nazwa_pliku lub nazwa_folderu. Wyszczególnienie nazwy folderów umożliwia sterowanie robotem wyszukiwarki. Po drugie, kolejnym elementem, który można zaliczyć do wektora funkcji przeszukiwania jest protokół sitemap. Protokół Sitemap Protocol umożliwia
kontrolowanie zachowań robotów wyszukiwarek o adresach URL dostępnych
do przeszukania zasobów w serwisie i ich zaindeksowania. Adresy zasobów
URL są umieszczone w specjalnym pliku języka XML. Mapa serwisu zostanie
zaimplementowana w momencie wdrożenia SIG u Zamawiającego.
Kolejnym elementem, który można zaliczyć do wektora funkcji przeszukiwania jest specyfikowanie dokumentu dla alternatywnych wersji językowych
serwisu. Wykorzystanie elementu LINK w sekcji nagłówka META pozwala dla
robotom wyszukiwarek przeszukanie alternatywnych wersji językowych. Wersja językowa serwisu zostanie zaimplementowana w momencie wdrożenia
SIG u Zamawiającego.
Wykonawcy oraz osoby odpowiedzialne za SIG w procesie eksploatacji
muszą uwzględniać wymagania środowiska cyfrowego, gdyż odbiorcy bezpośredni treści cyfrowych z sieci WWW mają istotny wpływ na interesariuszy
oprogramowania oraz interesariuszy otoczenia (społeczeństwo)118. Po pierwsze, od rozwiązań technologicznych zbudowania serwisów zależy interpretacja
zawartości przez przeglądarki i przekazanie treści dla użytkownika końcowego. Po drugie, użytkownicy korzystający z wyszukiwarek internetowych zwracają uwagę na wyniki wyszukania (SERP). Uwzględnienie wymagań technicznych dla wyszukiwarek internetowych jest równie bardzo istotne, gdyż znacząca liczba wejść na serwisy odbywa się przez wyniki wyszukiwań (SERP).
Jeśli robot wyszukiwarki nie zaindeksuje serwisu w swojej bazie to jedynym
sposobem na jego wyświetlenie jest wpisanie bezpośrednie adresu serwisu do
paska adresu wyszukiwarki przez użytkownika lub przekierowanie przez hiperłącze z innego miejsca w sieci WWW.
Reasumując, identyfikacja a następnie klasyfikacja interesariuszy SIG
umożliwiła zdefiniowanie ich potrzeb (manualnych, estetycznych, informa-

Ponieważ oprogramowanie SIG jest w postaci serwisu o dostępie publicznym, to każdy
użytkownik może potencjalnie zapoznać się z zawartością serwisu.
118
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cyjnych, bezpieczeństwa). Zaspokojenie potrzeb interesariuszy zostało zaplanowane i zostało zrealizowane w postaci wielowymiarowych wektorów. Użytkownicy SIG zostali zdefiniowani na oddzielne na grupy w postaci wektora użytkowników (Fu). Każda grupa użytkowników może realizować swoje
potrzeby (Fp) z różną hierarchią i wagą ich zaspokojenia przez zaplanowane strony dostępowe serwisu SIG (Fd) z zaplanowanymi dla nich wektorami
funkcji potrzeb (Ff), aby zadośćuczynić ich potrzebom i oczekiwaniem zdefiniowanych w wymaganiach SIG (Fw).
Ujmując syntetycznie, z serwisu SIG korzystają odbiorcy:
1) Ludzie w sposób pośredni, określani użytkownicy (end-users). Korzystają oni z oprogramowania wspierającego użytkownika, tzw. Web klienta,
np.: przeglądarki internetowe, niewizualne przeglądarki (specjalistyczne), np. czytniki ekranu (Screen Readers, Screen Magnifiers), dźwiękowe (Speech Recognition Engines), Braille i inne alternatywne urządzenia i oprogramowanie wspierające użytkownika (Alternative Input Devices)119. W serwisie SIG zostały uwzględnione wymagania techniczne dla
różnych przeglądarek internetowych. Użytkownicy, a w zasadzie zdefiniowane grupy użytkowników są interesariuszami SIG.
2) Autonomiczne aplikacje programowe. To aplikacje, nad którymi człowiek
nie ma bezpośredniej kontroli. Człowiek w firmie odpowiada za aplikację, np. robota programowego (bota), wyposaża w niezbędne algorytmy,
uruchamia, sprawdza rezultaty jego działania, korzysta ze zgromadzonych zasobów. W serwisie SIG zostały uwzględnione wymagania techniczne dla robotów wyszukiwarek internetowych. Autonomiczne aplikacje programowe nie są interesariuszami SIG, są wyłącznie odbiorcami biernymi zawartości strony frontowej serwisu SIG, ale ich działanie
mają wpływ na interesariuszy zewnętrznych SIG’.
Dla każdej grupy odbiorców (Fu): użytkowników SIG/SIG’/niepełnosprawnych, Web administratorów, redaktorów treści oraz różnego rodzaju aplikacji, Wykonawcy zaplanowali, zaprojektowali, wykonali i przetestowali odpowiednie wektory (potrzeb, funkcji, wymagań, stron dostępowych) oraz interfejsy. W przypadku ludzi, elementem umożliwiającym odbiór treści jest interfejs użytkownika przeglądarki internetowej lub interfejs użytkownika specjalistycznego oprogramowania dla użytkownika z dysfunkcjami. W przypadku
aplikacji programowych dostępność do zawartości została ograniczona przez
odpowiednie instrukcje SRE.
Wymienione oprogramowanie specjalistyczne jest wykorzystywane przez użytkowników
z dysfunkcjami (użytkownicy niepełnosprawni).
119
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2.5.4.	Weryfikacja i walidacja potrzeb interesariuszy
Dla sprawnego funkcjonowania systemu SIG istotne są procesy jakościowe, a z tym wiążą się procesy weryfikacji120 i walidacji121 (verification
and validation (V&V)). Dbałość o jakość produktu programowego i jego wykorzystania w kontekście użycia dla każdej grupy interesariuszy należy do zadań
priorytetowych każdego zespołu wykonującego oprogramowanie. Weryfikacja
i walidacja potrzeb interesariuszy oraz innych elementów i ich ocena jakościowa w sposób kompleksowy nastąpi w momencie wdrożenia systemu SIG
u Zamawiającego. Odpowiedzialny za V&V będzie Zespół wdrażający, a po
stronie Zamawiającego osoby odpowiedzialne za SIG. Pozostaje to w zgodzie
z konwencją wg której w ujęciu systemowym, jakość w cyklu życia oprogramowania składa się z kilku wzajemnie oddziaływujących elementów aby osiągną zakładane cele. Istotnymi elementami jakościowymi są 4 składniki: 1) elementy wykorzystane w procesie cyklu życia (jakość wykorzystanych zasobów
w cyklu życia), 2) produkt programowy (jakość produktu), 3) system (jakość
systemu), 3) kontekst użycia (jakość systemu w kontekście użycia produktu).
Z każdymi elementami wiąże się ocena jakościowa. Elementy i relacje modelu jakości systemu/oprogramowania zostały przedstawione na rysunku 2.39.

Rysunek 2.39.	Elementy i relacje modelu jakości systemu/oprogramowania
Źródło:	International standard ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, s. 28

120
„Weryfikacja to potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania”. (ISO 9000:2001 def. 3.8.4, s.  21)
121
„Walidacja to potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania” (ISO 9000:2001
def.  3.8.5, s.  21)
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Z punktu widzenia budowy SIG, proces V&V należy przeprowadzić oddzielnie dla poszczególnych grup interesariuszy122 oraz w sposób odmienny dla wymagań systemu informacyjnego (w tym dla produktu programowego – prototypowego oprogramowania SIG) oraz wymagań systemu
(rys. 2.40).

Rysunek 2.40.	Hierarchia wymagań systemu i oprogramowania
Źródło: International standard ISO/IEC 25030:2007, Software engineering — Software product Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality requirements, s. 5

Zaproponowany podział jest podziałem wynikającym z odmienności procesu V&V. W przypadku procesu walidacji i weryfikacji interesariuszy, należy pozyskać potrzeby i oczekiwania. Definiowanie i analiza wymagań interesariuszy dla systemu i oprogramowania w sposób graficzny został przedstawiony na rysunku 2.41.
122
Norma ISO/IEC 25010:2011 rozróżnia jakość dla różnych perspektyw interesariuszy:
pierwszoplanowych (Primary user) – pracujących z systemem, drugoplanowych (Secondary users)
– użytkownicy wspomagający pierwszoplanowych, pośredni użytkownicy (indirect user) – osoby
otrzymujący wyniki, ale nie oddziaływają na system (ISO/IEC 25010:2011, s.  5). Ze względu
na niewielką liczbą użytkowników SIG, podział nie będzie dokonywany.
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Rysunek 2.41.	Definiowanie i analiza wymagań interesariuszy
Źródło:	Opracowanie własne na podstawie: international standard ISO/IEC 25030:2007, Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality requirements,
s. 9 oraz ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, s. 28,

Przy procesach V&V należy się posłużyć normami123 dla standaryzacji
działań związanych z potrzebami interesariuszy ich potrzeb i oczekiwań.
Międzynarodowa organizacja normalizującą ISO (International Organization
for Standardization) oraz IEC (International Electrotechnical Commission) specjalizująca się ogólnoświatowej standaryzacji systemów i komitet Joint Technical
Committee ISO/IEC JTC 1, information technology, Subcommittee SC 7, Software
and System Engineering opracowała serię norm wymagań i ewaluacji jakości produktów oprogramowania określanych terminem SQuaRE (Software product Quality Requirements and Evaluation). Podstawą oceny jakości oprogramowania są
normy serii ISO/IEC 9126:2001 – Software engineering – Product quality124, które określają różne podejścia do jakości w całym cyklu życia oprogramowania125.
Celem norm jest ułatwienie realizacji zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych, poprzez tworzenie wzorcowych rozwiązań, szczególnie w zakresie:
— bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,
— likwidowania barier w handlu,
— utrwalania osiągnięć techniki,
— upowszechniania postępu technicznego,
— zwiększania efektywności w gospodarce,
— tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą i odbiorcą.
(PN-N-02001:2004 Podstawy działalności normalizacyjnej – Metodyka prac normalizacyjnych)
124
ISO/IEC 9126-1: 2001, Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model
		 ISO/IEC TR 9126-2: Software engineering – Product quality – Part 2: External metrics
		 ISO/IEC TR 9126-3: Software engineering – Product quality – Part 3: Internal metrics
		 ISO/IEC TR 9126-4: Software engineering – Product quality – Part 4: Quality in Use
125
Wykonawcy w procesie budowy SIG w szczególności korzystali z norm ISO/IEC 12207,
ISO/IEC 15288, ISO/IEC 15504, ISO 9001.
123
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Dostosowanie oceny produktów programowych do różnego rodzaju oprogramowania, zwłaszcza z wykorzystaniem usług Internetu spowodowało aktualizację
norm ISO/IEC 9126 w serię nowych norm uwzględniających, oprócz jakości produktu programowego również jakość systemu:
— ISO/IEC 2500n, Quality Management Division,
— ISO/IEC 2501n, Quality Model Division,
— ISO/IEC 2502n, Quality Measurement Division,
— ISO/IEC 2503n, Quality Requirements Division,
— ISO/IEC 2504n, Quality Evaluation Division,
— ISO/IEC 25050, 25099, SQuaRE Extension Division.
Docelowy model oceny jakości systemu wymienionej listy norm został
przedstawiony na rys. 2.42.

Rysunek 2.42.	Konceptualny model oceny jakości oprogramowania
Źródło:	ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, s. 5
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Z punktu widzenia budowy SIG model jakości danych (Product Quality Model) odnoszący się do docelowych danych zgromadzonych (Target Data) w systemie komputerowym (Target Computer System) oraz model jakości w kontekście użycia (Ouality in Use Model) odnoszący się bezpośrednio do relacji interakcji systemu z człowiekiem (Human-Computer System) może zostać zweryfikowany dopiero w cyklu wdrożenia SIG
u Zamawiającego.
Podstawowym wyznacznikiem profesjonalnej aplikacji jest posiadanie
kluczowych atrybutów jakościowych oprogramowania realizowanych w zakresie inżynierii oprogramowania. Jakość produktu programowego jest zespołem atrybutów jakościowych określonych wg kryteriów w cyklu życia oprogramowania.
Ogólnie, można wyróżnić trzy etapy oceny jakości:
1.	 Ocena jakości procesu produkcji oprogramowania: a) ocena jakościowa przedprodukcyjna, np. ocena projektu oprogramowania, b) w trakcie produkcji, np. ocena modeli procesów produkcji, wewnątrzprocesowe metryki testów oprogramowania, c) ocena procesów usprawniania
procesu produkcji oprogramowania, np. pomiary dojrzałości procesów,
d) ocena procesów poprodukcyjnych, np. ocena serwisowania oprogramowania. Ocena dotyczy procesu wytwórczego oprogramowania.
2.	 Ocena jakości produktu programowego, który jest wynikiem procesu produkcji oprogramowania: a) ocena wewnętrznych atrybutów jakości produktu programowego. Atrybuty wewnętrzne dotyczą cech produktu widzianych od strony struktury oprogramowania z dostępnością do kodu
źródłowego, np. testowanie wg „przezroczystości” lub „białej” skrzynki, b) ocena zewnętrznych atrybutów jakości produktu programowego.
Atrybuty zewnętrzne obejmują ocenę wejść i wyjść produktu bez znajomości struktury i wewnętrznego oprogramowania, np. testowanie wg
„czarnej” skrzynki. Ocena produktu dotyczy gotowego wytworzonego
produktu oprogramowania.
3.	 Ocena jakości produktu programowego w kontekście jego użycia przez
użytkownika w jego środowisku jego działania.
Obejmując całościowo problematykę jakości produktu programowego
w procesie wytwarzania oprogramowania, w kontekście gotowego produktu
i kontekstu użycia, można przedstawić schematycznie zależności pomiędzy miarami: procesu produkcji oprogramowania Û jakości tego procesu, produktu
programowego Û jakości produktu programowego (wewnętrzne i zewnętrzne), produktu programowego w użyciu Û jakościowe produkty użytkowania
(rys. 2.43).
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Rysunek 2.43.	Jakość w cyklu życia oprogramowania
Źródło:	International standard ISO/IEC 25000:2004 Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE, s. 23

Z punktu widzenia wykorzystania oprogramowania SIG u Zamawiającego należy oceniać produkt programowy w postaci efektów użytkowania
w kontekście użycia. Kontekst użycia to nie tylko wpływ otoczenia PESTE,
w którym działa aplikacja, lecz również użytkownicy, ich praca (cel działań,
zadania, czynności). Standard ISO 9241-11: Guidance on usability, opisuje
charakterystykę kontekstu użycia jako cechy:
— Użytkownika w kontekście jego potrzeb (Description of users). Cechy
użytkownika w aspekcie wiedzy, doświadczenia, wykształcenia, umiejętności, (np. doświadczenie w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego, zadań, działań organizacyjnych, edukacji, szkoleń) oraz cech
osobistych i fizycznych atrybutów (np. wiek, płeć, fizyczne zdolności,
intelektualne zdolności, motywacja, niepełnosprawność).
— Zadań do wykonania (Description of tasks). Szczegóły o pracy użytkownika i zadań dla których oprogramowania będzie użyte, np. nazwa zadań, czas trwania, parametr czasowy zadań (optymistyczny, najbardziej
prawdopodobny, pesymistyczny), cykliczność zadań, ważność zadań (zadanie krytyczne, punk kontrolny, zadanie sumaryczne, podzadanie), elastyczność (zapas czasowy), zależności zadań (zakończenie – rozpoczęcie,
rozpoczęcie – rozpoczęcie, rozpoczęcie zakończenie, zakończenie – zakończenie).
— Wyposażenia (Description of equipment). Szczegóły dotyczące parametrów technicznych sprzętu komputerowego, oprogramowania i niezbędnego oprzyrządowania w kontekście zadań lub komponentu systemu.
— Środowiska (Description of environment). Opis środowiska technicznego,
które jest niezbędne do pracy, np. sprzęt komputerowy i podstawowe
148

2. Tematyka badawcza

oprogramowanie działającego w sieci LAN. Opis środowiska fizycznego,
warunków miejsca pracy (mikroklimat pracy), np. temperatura, wilgotność, warunki oświetleniowe, hałas. Opisu miejsca pracy, np. powierzchnia pracy, wyposażenie biurowe, lokalizacja, opis bezpieczeństwa i higieny pracy, np. zabezpieczenie miejsca pracy, czas pracy. Opis środowiska organizacyjnego (społecznego i kulturowego), np. miejsce w strukturze organizacyjnej, liczebność, struktura i skład jednostki organizacyjnej, kultura zarządzania.
Przykład atrybutów kontekstu użycia oprogramowania zawiera tabela 2.1.
Tabela 2.1.	Przykłady atrybutów w kontekście użycia oprogramowania
Użytkownik (users)
Podział użytkowników (User type)
Pierwszoplanowi (Primary)
Drugorzędni (Secondary and indirect users)
Cechy osobowościowe (Personal attributes)
Umiejętności i wiedza (Skills and knowledge)

Wiek (Age)

Produkcji (Product skill/knowledge)

Płeć (Gender)

Systemu (System skill/knowledge)

Zdolności fizyczne (Physical capabilities)

Zadań (Task experience)

Niepełnosprawność (Physical limitations and disabilities)

Organizacji (Organisational experience)

Zdolności intelektualnej (Intellectual ability)

Szkoleń (Level of training)

Poglądy (Attitude)

Obsługi urządzeń (Input device skills)

Motywacje (Motivation)

Kwalifikacje (Qualifications)
Umiejętności językowe (Language skills)
Wiedzy ogólnej (General knowledge)
Zadania (task)
Ważność zadania (Task, breakdown)
Nazwa zadania (Task name)
Cykliczność (Task frequency of use)
Czas trwania (Task duration)
Częstotliwość zdarzeń (Frequency of events)
Elastyczność (Task flexibility)
Fizyczne i umysłowe wymagania (Physical and mental demands)
Zależności (Task dependencies)
Wyjść (Task output)
Ryzyka będącego skutkiem błędu (Risk resulting from error)
Wymogów bezpieczeństwa (Safety critical demands)
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Wyposażenia (Equipment)
Opis podstawowego wyposażenia (Basic description)
Produkcji (Product identification)

Opis specyfikacji (Specification)
Sprzętu (Hardware)
Oprogramowania (Software)

Produktu (Product description)

Osprzętu (Materials)

Głównych obszarów aplikacji (Main application areas)

Usług (Services)

Głównych funkcji (Major functions)

Innych elementów (Other Items)
Środowiska (environment)

Organizacyjne środowisko (Organisational environment)
Struktura (Structure)
Godziny pracy (Hours of work)
Działanie grup (Group working)
Realizacja funkcji (Job function)
Praktyk (Work practices)
Pomocy (Assistance)
Przerw (Interruptions)
Zarządzanie strukturą (Management structure)
Komunikacja (Communications structure)
Nastawienie i kultura (Attitudes and culture)
Polityka komputeryzacji (Policy on use of computers)
Organizacyjne cele (Organisational aims)
Przemysłowe powiązania (Industrial relations)
Prac projektowych (Job design)
Elastyczność pracy (Job flexibility)
Monitoring efektu prac (Performance monitoring)
Weryfikacja efektu prac (Performance feedback)
Tempo prac (Pacing)
Niezależność (Autonomy)

Techniczne środowisko (Technical environment)
Konfiguracja (Configuration)
Sprzęt komputerowy (Hardware)
Oprogramowanie (Software)
Oprzyrządowanie (Reference materials)
Fizyczne środowisko (Physical environment)
Warunki na stanowisku pracy (Workplace conditions)
Warunki atmosferyczne (Atmospheric conditions)
Środowisko akustyczne (Auditory environment)
Środowisko termiczne (Thermal environment)
Oświetlenie (Visual environment)
Zmienność środowiskowa (Environmental instability)
Projektowanie stanowiska pracy (organizacja przestrzenna
stanowiska) (Workplace design)
Powierzchnia pracy i wyposażanie (Space and furniture)
Pozycja użytkownika (User posture)
Lokalizacja (Location)
Stanowiska pracy (Workplace safety)
Zagrożenia dla zdrowia (Health hazards)
Ochronna odzież i wyposażenie (Protective clothing and equipment)

Dowolność (Discretion)
Źródło:	ISO 9241-11:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs): Part
11: Guidance on usability. Annex A. Example of how to specify the context of use.

W cyklu budowy prototypowego oprogramowania Wykonawców w procesie prototypowania SIG, skoncentrowali się na atrybutach jakości produktu
(atrybutów zewnętrznych i wewnętrznych jakości), które mogą zostać przenie150
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sione w atrybuty jakościowe użytkowania produktu programowego w kontekście jego użycia. Kierowali się zaleceniami W3C126 i IETF (Internet Engineering
Task Force)127 w zakresie budowy produktu programowego oraz jakości oprogramowania. W zakresie budowy SIG Wykonawcy stosowali się do zaleceń:
— ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności
dotyczące narzędzi do tworzenia stron WWW,
— WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – zalecenia dotyczące dostępności zawartości serwisów,
— UAAG (User Agent Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności narzędzi wspomagających użytkowników,
— WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Application) – zalecenia dostępności
dla technologii AJAX i powiązanych technologii,
— Techniczne specyfikacje: HTML, XML,CSS, SVG, SMIL i inne.
W zakresie jakości oprogramowania przeznaczonego do sieci WWW Wykonawcy wykorzystali ogólnodostępne narzędzia wypracowane przez grupę
Quality Assurance (QA W3C)128 i obecnie kontynuowaną działalność komercyjną w ramach programu W3C Validator Suite129. Według zaleceń konsorcjum
W3C Wykonawcy dokonali walidacji SIG dostępnymi walidatorami: Markup
Validator (http://validator.w3c.org), CSS Validator (http://jigsaw.w3c.org), Link
Checker (http:// validator.w3c.org/checklink).
Wykonawcy realizując SIG kierowali się zasadą, że: „stosowanie się do
standardów jest wyrazem wysokiego poziomu dojrzałości twórców serwisów internetowych i odpowiedzialności społecznej za produkt programowy, z którego mogą
126
Misją W3C jest „doprowadzenie sieci WWW do jego pełnego potencjału poprzez tworzenie
protokołów i wytycznych, które zapewnią długotrwały rozwój sieci Web” (http://WWW.w3c.org).
Realizacja misji konsorcjum W3C wyraża się w trzech działaniach: 1) stworzenie sieci dla wszystkich “Web for All” (poprzez inicjatywy: Web Accessibility Initiative, Internationalization, Mobile
Web for Social Development), 2) sieć na wszystkich urządzeniach “Web on Everything” (poprzez
inicjatywy: Web of Devices, Mobile Web Initiative, Browsers i Other Agents), 3) Budowy zaufania
do sieci „Web of trust” (poprzez inicjatywy: Semantic Web, XML security, Web of Services Security, Privacy). Dodatkowo w roku 2012 została podpisana umowa w ramach stosowań otwartych
standardów w sieci WWW „Open Standars” (http://www.w3c.org).
127
Misją IETF jest „wytwarzania wysokiej jakości, istotnych inżynieryjnie dokumentów, które wywierają wpływ na ludzi w zakresie projektowania, wykorzystania i zarządzania Internetem
w taki sposób, aby Internet pracował lepiej. Dokumenty zawierają standardy protokołów, opis najlepszych dobrych praktyk i dokumenty informacyjne różnego rodzaju” (RFC3935).
128
Po mimo zamknięcia grupy w 2007 roku, narzędzia walidacyjne są jeszcze dostępne
w ramach konsorcjum W3C.
129
Wprowadzone narzędzie walidacyjne w technologii SaaS dokonuje oceny stron w ramach 4 pakietów kredytowych. Najtańszy pakiet (Tiny pac) kosztuje 19 Euro (bez VAT) za 200 punktów kredytowych, najdroższy pakiet (Large pack) wyceniony został na 199 Euro (bez VAT) za 20000 pkt.
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korzystać różni użytkownicy na całym świecie zgodnie z zasadą polityki równości
i prywatności. Polityka równości oznacza udostępniane zawartości serwisu wszystkim osobom, niezależnie od wieku, płci, wyznania, orientacji seksualnej, rodzaju
niepełnosprawności, natomiast polityka prywatności oznacza nieudostępnianie osobom trzecim danych wrażliwych, np. danych osobowych, czasu i miejsce korzystania z urządzenia dostępowego do sieci WWW. Powszechne stosowanie się do standardów oznacza budowę społeczeństwa informacyjnego z godnie z zasadą interoperacyjności, co może przynieść wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne.”130.
Drugą istotną kwestią związaną z potrzebami interesariuszy jest oddziaływanie produktu programowego SIG na interesariuszy, zwłaszcza osób pozostających w długim kontakcie z oprogramowaniem.
Wykorzystywanie produktu programowego w określonym kontekście użycia wiąże się odpowiedzialnością za skutki spowodowane jego działaniem.
Przy czym, mogą być różne rodzaje oddziaływania produktu na użytkownika
i jego otoczenie. Skutki oddziaływań mogą być skrajnie różne i to w różnym
zakresie oraz mogą ulegać zmianom w czasie.
Oddziaływanie produktu programowego na ludzi zajmujących się tym
produktem w różnych cyklach może być różne. Z punktu widzenia tematyki
badawczej istotne jest oddziaływania produktu programowego na użytkownika, który z nim współpracuje i może występować w różnej roli (użytkownika końcowego, Web administratora, redaktora treści). Najbardziej narażony
na oddziaływanie produktu programowego jest człowiek, który najdłużej codzienne pracuje w trybie interakcyjnym. Jest on narażony na osiąganie pozytywnych lub negatywnych wrażeń i odczuć psychicznych. Odczucia te najczęściej są związane z czterema zagrożeniami:
1.	 Zaspokojeniem różnego rodzaju potrzeb, w różnej skali, z różną intensywnością. Do potrzeb użytkownika można zaliczyć potrzeby manualne,
estetyczne, informacyjne, bezpieczeństwa.
2.	 Ewentualnym stresem, związanym z niezrozumieniem funkcjonowania
aplikacji, nieoczekiwanymi komunikatami, które mogą powodować dezorientację.
3.	 Ewentualnymi zmianami w sposobie myślenia. Człowiek programuje
komputer, wytwarza produkt programowy, który później oddziałuje na
użytkownika i na jego umysł i może to spowodować „zaprogramowanie
ludzkiego umysłu wg schematu myślenia twórcy”. W końcowym efekcie
Red. M. Miłosz, Techniki informatyczne w praktyce. B. Wit, Standardy HyperText Markup
Language według W3C i IETF w realizacji e-usług w segmencie Business-to-Consumer, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2010, s.  92.
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może zostać wywołany określony unikalny model postępowania, który
może nie być realizowany w innych produktach informatycznych.
4.	 Obsługą aplikacji. Użytkownik może odnieść kontuzje fizyczne, np. może
nadmiernie wysilać wzrok, nadwerężyć nadgarstki na skutek złego rozmieszczenia pól do wprowadzani danych lub operowania myszką w sposób wielokrotny i długotrwały przy stałym napięciu mięśni i dłoni.
Oprócz oddziaływania bezpośredniego produkt programowy oddziałuje pośrednio na ludzi pracujących w otoczeniu użytkownika końcowego. Frustracja, złe samopoczucie wprowadza niepokój w atmosferze w pracy i udziela się innym pracownikom.
Oddziaływanie produktu programowego na organizacje, których pracownicy wykorzystują wpływa na decyzje oraz wywołuje skutki gospodarcze na całą
organizację i otoczenie lub w wąskim obszarze działania, np. ekonomiczne czy
też społeczne. Za interpretację wyników przez decydentów, Wykonawca produktu programowego nie może odpowiadać. I jest to przedmiot uregulowania
prawnego, który znajduje odzwierciedlenie w umowie wdrożeniowej lub licencji.
Natomiast na negatywne skutki psychiczne oraz szkody wyrządzone
użytkownikowi z powodu jego wad, w tym wad ukrytych producent oprogramowania powinien ponosić odpowiedzialność, dlatego olbrzymiego znaczenia nabierają procesy testowania i weryfikacji oprogramowania i udział różnych specjalistów podczas tworzenia oprogramowania.
W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, twórcy systemu informatycznego wykorzystali doświadczenie kilku pracowników zespołu Wykonującego:
analityka systemowego z obszarem zainteresowań interfejsami użytkownika,
specjalistę ds. systemów informacji przestrzennych, specjalistę ds. geolokacji
faktograficznej depozytów azbestowych, eksperta z zakresu ergonomii i higieny przemysłowej oraz ds. integracji systemu.

2.6.	Cykl życia systemu informatycznego GeoAzbest
2.6.1.	Cykl życia oprogramowania
Przez cykl życia systemu informatycznego131 należy rozumieć zbiór procesów składających się z ciągu wzajemnie spójnych etapów, począwszy od
momentu podjęcia decyzji o utworzeniu oprogramowania do jego fizyczneSystem informatyczny składa się sprzętu oraz oprogramowanie i należy do podstawowych
typów produktów (SEBoK v.1 Part 4: Applications of Systems Engineering, s.  20), który podlega
zarządzaniu cyklem życia produktu (tamże, s.  37).
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go usunięcia z zasobów organizacji, która go eksploatowała. Cykl życia oprogramowania SIG jest cyklem planowanym składającym się z pięciu procesów
wybranych z sześcioetapowego cyklu życia oprogramowania132:
1.	 Proces koncepcyjny.
2.	 Proces wytwórczy (cykl budowy oprogramowania).
3.	 Proces wdrożenia (cykl wdrażania).
4.	 Proces eksploatacji (cykl eksploatacji).
5.	 Proces likwidacji (cykl likwidacji).
Proces koncepcyjny obejmuje działania związane z wykorzystaniem technologii ICT w zadaniach projektowych podczas opracowania projektu rozwojowego „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej”
oraz późniejsze procesy w czasie jego realizacji. Metodycznie, cykl życia oprogramowania został odzwierciedlony w trzech projektach: 1) Projekt budowy
prototypowego SIG, 2) Projekt wdrożenia i wsparcia SIG, 3) Projekt likwidacji SIG. Zbiór trzech projektów stanowi portfel projektu SIG. Poszczególne
procesy w cyklu życia oprogramowania zostaną szczegółowo przedstawiony
w kolejnych rozdziałach pracy rys. 2.44.
Projekt budowy prototypowego systemu informatycznego GeoAzbest dotyczy procesu wytwórczego produktu programowego w postaci zbioru oprogramowania oraz towarzyszącej dokumentacji elektronicznej. Proces wytwórczy
dotyczy działań i procesów związanych z budową oprogramowania zgodnie
z zasadami wypracowanym i na gruncie inżynierii oprogramowania. Inżynieria oprogramowania obejmuje pogrupowane działania w ramach działów, np.
wg taksonomii B. Blooma obejmuje jedenaście działów (Bloom’s taxonomy)133:

132
Wymienione procesy pokrywają się z 6 etapami cyklu życia oprogramowania wg INCOSE 2010 Systems Engineering Handbook (SEBoK) v.3. s.  3.4/20: 1. Koncepcji (concept) (identyfikacja potrzeb interesariuszy, generowanie koncepcji, zaproponowanie skutecznych rozwiązań),
2. Wytwarzania (development) (opracowanie systemowych wymagań, tworzenie opisu rozwiązań,
budowanie systemu, weryfikacja i walidacja systemu), 3. Produkcji (production) (budowa systemu, inspekcje i testy), 4. Użytkowania (utilization) (praca z systemem zaspokajająca potrzeby
użytkowników), 5. Wsparcie (support) (zapewnienie stabilności i trwałości systemu), 6. Likwidacja (retirement) (tworzenie kopii, archiwizacja, likwidacja systemu). Norma ISO/IEC15288:
2008 zawiera podstawy procesowego podejścia do cyklu życia w ujęciu modelowym (procesy
cyklu życia: pozyskiwania i dostaw, projektów, procesów technicznych, organizacyjnych).
133
SWEBOK – Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, IEEE Computer Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 0-7695-2330-7, 2004. Appendix D:
Classification of topics according to Bloom’s taxonomy. s. D-1. W aktualizacji SWEBOK V3 zostały
dodatkowo dołączone nowe obszary wiedzy inżynierii oprogramowania (rozdziały teoretyczne):
Software Engineering Economics, Computing Foundations, Mathematical Foundations, Engineering
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— Wymagań dla oprogramowania (Software Requirements).
— Projektowanie oprogramowania (Software Design).
— Konstrukcja oprogramowania, m.in. proces programowania (Software
Construction).
— Testowanie oprogramowania (Software Testing).
— Pielęgnacja oprogramowania (Software Maintenance).
— Zarządzanie konfiguracją oprogramowania (Software Configuration Management).
— Zarządzenie inżynierią oprogramowania (Software Engineering Management).
— Inżynieria procesu oprogramowania (Software Engineering Process).
— Inżynierskie narzędzia i metody oprogramowania (Software Engineering
Tools and Methods).
— Jakość oprogramowania (Software Quality).

Rysunek 2.44. Odzwierciedlenie procesów cyklu życia oprogramowania w portfelu projektu SIG

Foundations oraz profesjonalne praktyki inżynierii oprogramowania: Software Engineering Professional Practice.
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Proces wdrożenia to przeniesienie oprogramowania SIG ze środowiska
testowego Wykonawcy do środowiska Zamawiającego z uwzględnieniem działań adaptacyjnych.
Proces eksploatacji to praca z oprogramowaniem SIG w środowisku Wykonawcy z uwzględnieniem procesów doskonalenia. Ponieważ zakłada się pracę systemu SIG do co najmniej 2032 roku, w związku z tym należy uwzględnić migrację oprogramowania na nowe generacje sprzętu wynikające z postęp
technologicznego. Migracja może powodować konieczność doskonalenia SIG.
Doskonalenie SIG może nastąpić techniką refaktoringu w inżynierii oprogramowania (Refactoring – Reengineering134) wynikające z migracji sprzętowej.
W momencie rozpoczęcia pracy z systemem, zostają pozyskane lub wytworzone dane, które rozpoczynają cykl życia danych SIG (data lifecycle). Pozyskane lub wytworzone dane będą gromadzone, archiwizowane oraz poddane obróbce przez uaktualnienie, przetworzenie, udostępniane w innej użytecznej formie i usuwane. Według koncepcji zarządzanie cyklem danych (data lifecycle management) dane „żyją” wiecznie przez ich przechowywanie na różnych
nośnikach danych, w tym przez różne programy ich chroniące przed utratą,
zwłaszcza szczególnie chronione są dane osobowe (rys. 2.45).

Rysunek 2.45.	Cykl życia danych w cyklu życia oprogramowania SIG

134

SWEBOK Guide V3, Chapter 5 – Software Maintenance, s.  13.
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Oddzielenie danych źródłowych, przetworzonych od aplikacji ich obsługujących umożliwia wieloletnie wykorzystanie przez różne generacje oprogramowania i pozwala ma łatwą migrację sprzętową. Tworzenie kopii zapasowych i częste archiwizowanie danych powoduje, że można uznać, że nie tak
łatwo jest skasować bezpowrotnie dane. W przypadku systemu informatycznego GeoAzbest istnieje możliwość przechowywania danych osobowych, lecz
wypełnienie ich jest opcjonalne ze względu na przechowywanie danych przestrzennych geograficznych.
Planowany cykl oprogramowania wraz z cyklami składowymi oraz cykl
życia danych SIG w sposób graficzny został przedstawiony na rysunku 2.46.

Rysunek 2.46.	Cykl życia oprogramowania oraz cykl życia danych SIG

Cykl życia systemu informatycznego SIG w ujęciu harmonogramu Gantta został przedstawiony na rysunku 2.47.
Poszczególne cztery podrozdziały zawierają dokładniejsze informacje dotyczące poszczególnych cykli życia oprogramowania.

157

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

Rysunek 2.47.	Cykl życia systemu informatycznego SIG w ujęciu harmonogramu Gantta

2.6.2.	Cykl budowy oprogramowania
Budowa profesjonalnych systemów informatycznych wiąże się procesem wytwarzania systemów oprogramowania określane w informatyce inżynierią oprogramowania (software engineering). W cyklu życia oprogramowania SIG, wykorzystano klasyczny model135 budowy oprogramowania składający się z sześciu faz rys. 2.48:
1.	 Koncepcyjna.
2.	 Analizy wymagań.
3.	 Projektowanie.
4.	 Implementacja.
5.	 Testowanie.
6.	 Instalacja i testy sprawdzające.
Oraz trzy procesy zmapowane ze standardu ISO/IEC 12207:
1.	 Proces pozyskania oprogramowania (Acquisition process).
2.	 Proces dostarczania oprogramowania (Supply process).
3.	 Proces wytwórczy oprogramowania (Development process).

135
Model wytwarzania oprogramowania składa się z sekwencji kolejnych faz przebiegających od chwili rozpoczęcia aż do końca wytwarzania oprogramowania. Każda faza w modelu
jest zdefiniowana (nazwa fazy), posiada wejścia i wyjścia, a poszczególne fazy traktowane są
jako konkretne okresy realizacji projektu. Na końcu każdej fazy powinien być przeprowadzony przegląd weryfikacyjny polegający na sprawdzeniu wykonanych czynności, aby można było
przejść do następnej fazy (proces iteracji fazy).
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Rysunek 2.48.	Sześć faz w budowie oprogramowania oraz trzy procesy cyklu życia oprogramowania według standardu ISO/IEC 12207

Proces wytwórczy oprogramowania dotyczy działań Wykonawcy oprogramowania w ramach którego powstaje finalny produkt programowy. Proces wytwórczy oprogramowania systemu informatycznego SIG składał się
z 6 faz wykonywanych w modelu z pokrywającymi się fazami (Sashimi model) oraz podczas budowy wykorzystano mapowanie procesów136 ze standardu
ISO/IEC 12207 oraz IEEE Std 1074. Wybór modelu Sashimi wynikł z tego,
że na system SIG składały się: a) dwa serwisy i cztery aplikacje występujące w postaci funkcjonalności serwisów, b) mała liczba osób tworzących prototypy systemów, c) podejście projektowe i odpowiedni ułożony harmonogram
prac projektu rozwojowego. Proces wytwórczy został dostosowany do zakresu projektu rozwojowego i związany jest z cyklem życia oprogramowania SIG
dla potencjalnego Zamawiającego według opracowanego projektu wytwórczego
oprogramowania (SPLCP – software project life cycle process). Proces wytwórczy oprogramowania Wykonawcy przebiegał w czterech krokach (rys. 2.49):
1.	 Wybór egzemplarza modelu cyklu życia projektu oprogramowania
(SPLCM) ze zbioru dostępnych modeli cykli życia oprogramowania
(SLCMs) na podstawie dostępnej literatury oraz w oparciu o doświadczenia Wykonawców.
Według standardu IEEE Std 1074™-2006, IEEE Standard for Developing a Software Project
Life Cycle Process, s. 102 „mapping to połączenie sekwencji działań ze standardu IEEE Std 1074 z wybranym modelem cyklu życia projektu oprogramowania (SPLCM – software project life cycle model)”.
136
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2.	 Działania dostosowawcze określonych działań ze zbioru działań wytwórczych (działania ze standardu IEEE Std 1074™-2006 Aneks. A. Activities) do wybranego modelu (SPLC) – mapowanie modelu, np. wg standardu IEEE Std 1074™-2006 Aneks. B. Mapping example.
3.	 Utworzenie i dostosowanie na potrzeby planowanego projektu tworzącego oprogramowanie SIG procesów cyklu życia projektu oprogramowania (SPLCP). SPLCP został przez Wykonawców oprogramowania dostosowany do zadań projektu rozwojowego o zbiór zasad funkcjonujących
i specyficznych u Wykonawcy (Organizational Process Assets – OPAs).
Działania obejmowały: algorytmy, przegląd standardów, procedur, dobrych praktyk oraz korzystano z doświadczeń z poprzednich projektów.
4.	 Wykorzystanie wykonanego projektu (SPLCP) do budowy oprogramowania SIG.

Rysunek 2.49.	Proces tworzenia cyklu życia projektu budowy oprogramowania
Źródło:	IEEE Std 1074™-2006, IEEE Standard for Developing a Software Project Life Cycle Process, Institute
of Electrical and Electronics Engineers, s. 7.

W ramach SPLCP wykorzystano model Sashimi oraz mapowanie procesów ze standardu ISO/IEC 12207. Wybór i przyjęcie konkretnego modelu
(SLCM) oraz procesów ze standardu ISO/IEC 12207 i IEEE Std 1074 stworzył
model hybrydowy budowy systemu SIG. Przyjęcie i zaakceptowanie przez Wykonawcę modelu hybrydowego wpłynął na proces wytwórczy oprogramowania, a ten z kolei na procesy wspomagające i organizacyjne budowy oprogramowania w środowisku działania Wykonawcy. Dlatego, oprócz przyjęcia hybrydowego modelu cyklu życia oprogramowania w ramach procesów wytwór160
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czych wg dokumentu ISO/IEC 12207 (Primary life cycle process) Wykonawca
przyjął określone procedury postępowania związane z procesami:
— wspierającymi (Supporting life cycle processes),
— organizacyjnymi (Organizational life cycle processes),
— dostosowującymi (Tailoring process) oraz określił inne istotne elementy
mające wpływ na przedsięwzięcie.
Do procesów wspomagających wytwarzania oprogramowania (supporting life cycle processes) należą: procesy wykonywania dokumentacji, procesy zarządzanie konfiguracją, procesy zapewnienia jakości, procesy weryfikacyjne, procesy walidacyjne, procesy przeglądów, procesy rozwiązywania problemów. W ramach procesu wykonywania dokumentacji należą opracowania:
— Specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.
— Infrastruktury sprzętowo-programowej.
— Planu wdrożenia.
— Planu testów.
— Planu migracji systemu ze środowiska testowego Wykonawcy do środowiska testowego i docelowego Zamawiającego.
— Planu szkolenia.
— Planu wsparcia nad SIG (planu wdrażania, asysty technicznej, regulaminu serwisu gwarancyjnego).
Do procesów organizacyjnych (organizational life cycle processes) należą
procesy: zarządzania, infrastruktury, doskonalenia, szkoleń.
Do procesów dostosowujących (tailoring process) należą działania: identyfikacja środowiska przedsięwzięcia (identifying project environment), pozyskanie danych wejściowych (soliciting inputs), wybór procesów, czynności i działań dla procesów dostosowawczych (selecting processes, activities, and tasks),
dokumentowanie, dostosowanie decyzji i uzasadnianie (documenting tailoring
decisions and rationale).
W fazie koncepcyjnej skoncentrowano się na rozwiązaniach:
— Architektury systemów na poziomie biznesowym137.
— Architektury danych (logiczny model danych SIG, wykaz wymiarów
i faktów związanych z obszarem działalności systemów, cykl życia danych i sposoby przechowywania danych, diagramy przepływu danych,
sposoby osiągnięcia stanu docelowego architektury danych).
— Architektury aplikacji (w przypadku serwisów internetowych – szkielety architektury informacji, funkcjonalność w poszczególnych elementach
Głównie oparto się na koncepcji modeli biznesowych opracowanej przez A. Osterwalder
& Y. Pigneur, Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game Changers & Challengers, Self Published, Zürich 2009.
137
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architektonicznych, w przypadku aplikacji – wewnętrzne i zewnętrzne
architektury informacji z modelami przetwarzania danych, w przypadku SIG – architektura poszczególnych modułów SIG, przepływy danych
pomiędzy modułami, oraz między aplikacjami).
— Architektura techniczna (architektura systemu komunikacji, zabezpieczeń
i nadzoru, warunki techniczne i lokalizacyjne serwerowni, w tym pobór
mocy, zasilanie, klimatyzacja, konfigurację platform, w szczególności: rekomendowana konfiguracja sieci wymiany danych i urządzeń aktywnych,
rekomendowana konfiguracja sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, rekomendowana konfiguracja oprogramowania sprzętowego, sieciowego i wspierającego, rekomendowana konfiguracja platformy w zakresie zapewnienia wymaganej ciągłości działania, wydajności i bezpieczeństwa systemu SIG).
W przypadku fazy projektowania, kolejność działań Wykonawcy była dla
każdego serwisu, aplikacji jednakowa i składała się z projektowania:
1.	 Komponentów oprogramowania, w tym warstwy danych.
2.	 Architektury informacji, w tym szkieletu architektury informacji (warstwa szablonów).
3.	 Architektury funkcjonalnej.
4.	 Elementów interakcyjnych (warstwa interakcji).
5.	 Zawartości (warstwa informacyjna).
6.	 Interfejsu użytkownika, jako efekt złożenia trzech warstw (rys. 2.50).

Rysunek 2.50.	Elementy składowe interfejsu użytkownika
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Fazy implementacja, testowanie, instalacja i testy sprawdzające w środowisku testowym Wykonawcy odbywały się wg norm inżynierii oprogramowania i doświadczeń Wykonawców.
Wynikiem procesu wytwórczego był produkt programowy SIG, który
w procesie eksploatacyjnym będzie wykorzystywany w określonym kontekście użycia – w środowisku docelowym Zamawiającego.
2.6.3.	Cykl wdrażania
Proces wdrożenia w cyklu życia oprogramowania systemu informatycznego SIG nastąpi według opracowanego planu138 procesu wdrożeniowego zawartego w projekcie wdrożenia i wsparcia, który został opracowany
podczas trwania projektu rozwojowego w ramach procesów wspomagających
wytwarzania oprogramowania, w cyklu budowy oprogramowania SIG. Plan
procesu wdrożeniowego obejmuje harmonogram wdrożenia, zespół wdrożeniowy oraz procedurę wdrożeniową. Ogólnie, na przebieg wdrożenia systemu SIG obejmuje: przygotowanie wdrożenia, realizacja wdrożenia i eksploatacja wdrożonego systemu już w cyklu eksploatacji SIG. Na cykl wdrażania
składają się fazy: przygotowania infrastruktury technicznej, platformy sprzętowo-programowej, zainstalowanie lub skonfigurowanie platformy programowej dla zainstalowania SIG, instalacja, w tym testowanie i weryfikacja oprogramowania SIG oraz testy akceptacyjne, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, szkolenie pracowników. Graficzne przedstawienie cyklu wdrażania
w cyklu życia oprogramowania SIG został przedstawiony na rysunku 2.51.

Rysunek 2.51.	Cykl wdrażania i wsparcia w cyklu życia oprogramowania SIG

W przypadku złożonych problemów, buduje się modele implementacji systemu informatycznego zarządzania (szerzej w pracy Z.J. Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s.  145–156).
138
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Wdrożenie systemu SIG obejmie również prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej. Rezultaty wdrożenia z punktu widzenia prawa własności intelektualnej obejmują:
1.	 Wykonane oprogramowanie systemu SIG.
2.	 Dokumentacja oprogramowania oraz dokumentacja powykonawcza.
3.	 Elementy nieprzejawiające oryginalnością pracy (brak znamion działalności twórczej o indywidualnym charakterze) i niepodlegające ochronie
prawno autorskiej.
4.	 Po stronie wykonawcy może wystąpić elementy know-how i inne przedmioty własności przemysłowej.
2.6.4.	Cykl eksploatacji
Zakłada się, że cykl eksploatacji oprogramowania będzie realizowany do końca zakładanego roku oczyszczania kraju z azbestu, tj. do 2032 roku.

Rysunek 2.52.	Cykl eksploatacji w cyklu życia oprogramowania SIG
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Po pierwotnym zbudowaniu systemu, procesy eksploatacji oraz doskonalenia przeplatają się tak długo, aż doskonalenie SIG przestaje być opłacalne dla Zamawiającego (ze względu na starzenie się fizyczne sprzętu i braku wsparcia sprzętowego u producenta). Wtedy następuje akt likwidacji systemu i migracja oprogramowania. Przez likwidację systemu należy rozumieć
sprzęt i osprzęt informatyczny, który staje się odpadem i będzie podlegał selektywnej zbiórce. Natomiast migracja to przejście na inny system informatyczny, najczęściej realizowany na nowocześniejszym sprzęcie bądź w innej
technologii przetwarzania. Przejście to nie jest tożsame z całkowitą likwidacją starego systemu informatycznego. Jego cząstkowe rozwiązania i elementy
są bowiem przenoszone i adaptowane w nowym systemie (dotyczy to szczególnie baz danych). Cykl eksploatacji w cyklu życia oprogramowania SIG został przedstawiony na rysunku 2.52.
2.6.5.	Cykl likwidacji
Proces likwidacji w cyklu życia oprogramowania systemu informatycznego SIG nastąpi według opracowanego planu procesu likwidacji zawartego w projekcie wdrożenia i wsparcia, który został opracowany podczas
trwania projektu rozwojowego w ramach procesów wspomagających wytwarzania oprogramowania, w cyklu budowy oprogramowania SIG. Plan procesu likwidacji obejmuje harmonogram likwidacji, zespół likwidacyjny oraz procedurę likwidacyjną.
Graficzne przedstawienie cyklu likwidacji systemu SIG w cyklu życia
oprogramowania SIG zawiera rysunek 2.53.

Rysunek 2.53.	Cykl likwidacji w cyklu życia oprogramowania SIG
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3.1.

Założenia systemowe budowy

W celu usprawnienia przepływów strumieni fizycznych i informacyjnych w procesie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach
projektu rozwojowego zostały podjęte działania zmierzające do zaplanowania,
zaprojektowania, zaprogramowania, uruchomienia i przetestowania zestawu
aplikacji pod nazwą funkcjonalną GeoAzbest na zakupionej w ramach projektu infrastrukturze technicznej składającej się z platformy sprzętowo-programowej oraz z platformy programowej. Proces budowy systemu informatycznego GeoAzbest został oparty o cykl budowy oprogramowania SIG (przedstawiony w podrozdziale 2.6.2) w cyklu życia oprogramowania SIG (przedstawiony w podrozdziale 2.6.1) oraz o wyspecyfikowane założenia w niniejszym podrozdziale.
W celu ograniczenia działań projektowych do niezbędnego minimum
należy zdefiniować założenia dotyczące systemu społecznego, technicznego,
w tym również systemu informacyjnego. Założenia dotyczą dwóch istotnych
składników każdej organizacji gospodarczej: ludzi (system społeczny) i maszyn (system techniczny). W obszarze systemu społecznego, to interesariusze i ich potrzeby wyznaczają założenia, które tym założeniom muszą odpowiadać. Potrzeby, cele interesariuszy i ich role pełnione w organizacji (lub
poza nią), a także uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność należy zestawić z założeniami systemu technicznego. Na przykład redaktor treści (wektor
użytkowników) potrzebuje dostępu do serwisu, w którym mógłby realizować
działania związane z zarządzaniem zawartością serwisu niezależnie od miejsca przebywania. Tym potrzebom odpowiada założenie techniczne polegają167
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ce na wymaganiu technicznym urządzenia dostępowego do serwisu (strona
klienta z założeń technicznych: wymagania sprzętowe, systemu operacyjnego, oprogramowania) oraz na autoryzacji w serwisie przez stronę tylną serwisu (wektor stron dostępowych).
Opis założeń/wymagań dla procesu budowy SIG dotyczy portfela projektu SIG i posłuży do realizacji zadań w zakładanych 3 projektach: 1) Projekt budowy prototypowego SIG, 2) Projekt wdrożenia i wsparcia SIG, 3)
Projekt likwidacji SIG. Po drugie, opis założeń/wymagań dotyczy interesariuszy. Potrzeby, cele interesariuszy zostały przedstawione w podrozdziale 2.5.3 w sekcji „Potrzeby, cele interesariuszy systemu informatycznego GeoAzbest”, w związku z tym nie występuje potrzeba ich powielenia. Po trzecie,
opis założeń/wymagań dotyczy założeń systemu informacyjnego. Zbiór wymagań związanych z oprogramowaniem SIG został przedstawiony w podrozdziale 2.5.3 w sekcji „Zbiór wymagań technicznych systemu informatycznego
GeoAzbest”, w związku z tym również nie występuje potrzeba ich powielenia. Po czwarte, opis założeń/wymagań dotyczy założeń technicznych, umożliwiających zainstalowanie SIG oraz korzystanie z oprogramowania przez
użytkowników. Dokonany opis założeń/wymagań wpływa na zbiór funkcji
oraz składniki sprzętowe i programowe, które wyznaczają minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych i oprogramowania139. Ogólnie,
założenia/wymagania techniczne zostaną przestawione w założeniach systemowych oraz nastąpi w oparciu o podział na, po pierwsze: stronę serwera w architekturze klient-serwer wg trzech warstw: 1) Założenia infrastruktury technicznej SIG, 2) Założenia platformy sprzętowo-programowej
SIG, 3) Założenia platformy programowej SIG (wektor wymagań), po drugie, na stronę klienta (założenia/wymagania dla urządzeń dostępowych do
infrastruktury serwera).
Ten złożony i wzajemnie powiązany system założeń/wymagań został
graficznie przedstawiony na rysunku 3.1.

139
Wymagania w zakresie projektowania, planów wdrażania, eksploatowania, monitorowania,
pielęgnacji zostały dokonane w oparciu o Polskie Normy: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.
W przypadku braku norm, standardów zostały uwzględnione standardy na poziomie międzynarodowym: Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC), World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC).
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Rysunek 3.1. Założenia i wymagania systemu społecznego i systemu technicznego, w tym systemu informacyjnego dla procesu budowy SIG

Zbiór założeń dla prototypu systemu informatycznego GeoAzbest są następujące:
— Planowanym odbiorcą systemu informatycznego GeoAzbest w znaczeniu
klienta końcowego i użytkownika jest kopalnia węgla kamiennego, która planuje uruchomić i uzyskać koncesję na podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych. Również kopalnia będzie koordynatorem usług
i zarazem usługodawcą dla swoich usługobiorców. Przy czym, kopalnia
niekoniecznie musi być płatnikiem usług. Użytkownikami systemu mogą
być również poszczególne ogniwa łańcucha logistycznego.
— Punktem centralnym w sensie zarządzania procesami, które są odzwierciedlone w aplikacjach informatycznych są odpowiednio przeszkoleni
pracownicy w różnych komórkach organizacyjnych kopalni węgla kamiennego (usługodawcy). W projekcie wdrożeniowym, zbiór pracowni169
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ków w sensie organizacyjnym tworzy Podmiot koordynujący. Pozostałymi użytkownikami mogą być również pracownicy pomiotów gospodarczych usuwających i transportujących odpady niebezpieczne (usługobiorcy), oraz pracownicy administracji samorządowej (kontraktorzy). Składowisko podziemne jest ostatnim dla wszystkich ogniw łańcucha logistycznego (węzeł końcowy) w przepływie fizycznym odpadów niebezpiecznych (TSA’-SP). Ogniwem początkowym są właściciele odpadów azbestowych – węzły początkowe (PA), następnie odpad niebezpieczny jest
transportowany bezpośrednio na teren kopalni na magazyn tymczasowy
(TSA’), który umiejscowiony na powierzchni stanowi bufor magazynowy
do docelowego składowania w górotworze (SP). W przypadku znacznych
odległości, gdy nie jest to uzasadnione aspektami ekonomicznymi, odpad
jest przewożony i magazynowany w miejscu tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych – węzła pośredniczącego (TSA) i później
transportowany większymi środkami transportowymi do TSA’. Z magazynu TSA’ odpad jest transportowany do składowiska podziemnego kopalni SP. Każdy etap łańcucha logistycznego jest nadzorowany aplikacją informatyczną. Całkowity czas tymczasowego magazynowania w różnych miejscach magazynowania odpadów wynosi maksymalnie 1 rok
(czas magazynowania tymczasowego w: PA+TSA+TSA’<=1 rok)140.
W przypadku braku przesłanek ekonomicznych tymczasowego miejsca
składowania w TSA, odpad jest bezpośrednio przewożony na teren kopalni na magazyn tymczasowy TSA’ i później hurtowo transportowany
do kopani.
— System Informatyczny GeoAzbest powinien w sposób zintegrowany
wspomagać procesy zarządzania w każdym ogniwie łańcucha logistycznego, łącznie z funkcjonalnością ewidencji, wizualizacji i sprawozdawczości wymaganymi przepisami prawnymi, w tym funkcje realizowane
w podmiocie koordynacyjnym.
— Praca z Systemem Informatycznym GeoAzbest następuje w formie elektronicznych usług sieciowych (e-usługi). E-usługa141 jest świadczona
przez usługodawcę, przy czym fizycznie umiejscowienie dla procesów
140
Art. 25 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0
poz.  21).
141
Przez e-usługę „należy przez to rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany
przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron
w tej samej lokalizacji […]”. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finan-
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przechowywania, przetwarzania i wykorzystanie danych może być zlokalizowane na serwerach usługodawcy (Zamawiającego) lub w publicznych zasobach dostępowych, w modelu chmury obliczeniowej (CC – cloud computing)142 (rys. 3.2.).

Rysunek 3.2.	E-usługa i model przetwarzania w chmurze obliczeniowej Systemu Informatycznego
GeoAzbest

sowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz.  412).
142
Z punktu widzenia użytkownika korzystającego z systemu GeoAzbest nie ma różnicy
pomiędzy modelem e-usługi w architekturze klient-serwer a e-usługą w modelu CC, gdyż powszechna stosowana definicja CC obejmuje szerokie zastosowania „Model „chmury obliczeniowej”
można w uproszczeniu zdefiniować jako przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych,
do których dostęp uzyskuje się przez Internet, na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach”
(Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie.
Bruksela, dnia 27.9.2012 r. COM(2012) 529 final.).
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Rysunek 3.3.	Logika koncepcji budowy oprogramowania SIG

— Chmura obliczeniowa może być zainstalowana na zakupionej platformie sprzętowo-programowej zarówno w postaci chmury prywatnej lub
na chmurze obliczeniowej o dostępie publicznym, np. Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2), SkyDrive, Google Drive, Cubby, DropBox, Cloud4Com, City Cloud, MESH, Zimory, e24cloud143 lub chmurze hybrydowej,
będącej połączeniem chmury prywatnej i publicznej. Dostęp do systemu
SIG następuje w formie e-usługi w modelu CC.
— Wizualizacja danych przestrzennych i informacji z przetworzonych danych nastąpi na mapach cyfrowych z dostępem do wewnętrznej struktury oprogramowania (wg modelu szarej skrzynki) Google Maps API

Pierwsza polska publiczna chmura obliczeniowa uruchomiona we wrześniu 2011 r.
(http://www.e24cloud.com)
143
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ver.  2 lub w momencie wdrożenia w wersji 3 (o ile wystąpi taka potrzeba ze strony Zamawiającego).
— Podział problematyki na elementy składowe powinien umożliwić modułową budowę SIG na jednostki funkcjonalne z nazwami odpowiadającymi podstawowej funkcjonalności. Niezależne moduły konstrukcyjne, wykonane i przetestowane w momencie zakończenia procesu wytwórczego powinny być scalone w jeden serwis o dostępie publicznym na wykupionej domenie. Nazwa domenowa wortalu geoazbest.pl została zarezerwowana na potrzeby i czas trwania projektu
rozwojowego.
Metodycznie, zaplanowanie procesów wytwarzania oprogramowania wiąże się z opracowaniem logiki koncepcji wytwarzania oprogramowania. W tym
celu został opracowany autorski modelu działania, który stanowi polaczenie
najważniejszych elementów w procesie wytwórczym (rys. 3.3)144.

3.2.

Założenia infrastruktury technicznej

Dokonane w poprzednim podrozdziale założenia systemowe dotyczą założeń zagregowanych na najwyższym poziomie technicznym, lecz posłużono się jednak językiem nietechnicznym. Opracowane założenia są podstawą do procesu budowy systemu informatycznego GeoAzbest. Wykonane
oprogramowanie musi zostać najpierw uruchomione w środowisku testowym
Wykonawcy w zasobach sprzętowo-programowych w infrastrukturze technicznej, a w przypadku wdrożenia, w środowisku Zamawiającego.
Praca z Systemem Informatycznym GeoAzbest następuje w formie elektronicznej usługi. E-usługa fizycznie może być różnie realizowana. Możliwe
są trzy warianty instalacji i pracy SIG.
Wariant pierwszy to korzystanie z e-usług zlokalizowanych na serwerze
Zamawiającego w modelu klient-serwer lub w modelu prywatnej chmury obliczeniowej. Przy czym niezbędną będą wydatki na zakup niezbędnej infrastruktury technicznej oraz platformy sprzętowo-programowej lub adaptacja istniejących zasobów sprzętowo-programowych Zamawiającego. Zakłada się, że
w celu zapewnienia kompleksowej usługi dostępu do oprogramowania należy
klienta końcowego wyposażyć sprzętowo w cztery serwery, tworząc środowiSzerzej w monografii: B. Wit, D. Kuś, M. Malendowski, System informatyczny GeoAzbest.
Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
144
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sko pracy Zamawiającego. Cztery serwery: serwer WWW, serwer baz danych,
serwer plików i serwer poczty w sposób kompleksowy zapewniają sprawną realizację informatyczną oprogramowania oraz działania public relations w sieci Internet. Wymienione cztery serwery sprzętowe to dedykowane komputery specjalnie przystosowane do pracy ciągłej, spięte interfejsami sprzętowymi
(materiałami montażowymi) i programowymi (interfejsy sieciowe) z zabezpieczeniem fizycznym (szafa wentylowana, drzwi zamykane), z zabezpieczeniem przepięciowym i podtrzymaniem bateryjnym, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie. Wszystkie cztery serwery muszą stanowić jedną
całość fizyczną, sprzętową, programową, elektryczną. Dlatego serwery muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być objęte jego 36-miesięczną gwarancją realizowaną w trybie on-site za pośrednictwem autoryzowanej organizacji serwisowej. Wszystkie elementy oferowanych konfiguracji
wewnętrznej serwerów muszą być zainstalowane fabrycznie przez producenta i muszą być objęte jego gwarancją. Producent musi spełniać wymagania
certyfikatu ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu. Dla oferowanych serwerów muszą być dostępne dokumenty potwierdzające spełnienie
wymagań.
Serwery powinny być spięte sprzętowo i programowo w celu współdziałania. Powinien to być switch Gigabit Ethernet z nadmiarowością portów
dla ewentualnej przyszłej rozbudowy (min. 24 porty Ethernet 1000 i 4 porty Gigabit SFP).
Do wykonywania archiwizacji danych z serwerów w środowisku sieciowym oraz odtworzeniu danych/systemu na wypadek awarii niezbędne będzie
urządzenie umożliwiające magazynowanie danych. Dostęp do dysku sieciowego, tj. do danych umożliwia kontrolowany dostęp z poziomu organizacji jak
i z zewnątrz. Dysk sieciowy powinien pracować w macierzy RAID i zawierać, co najmniej 4 dyski o pojemności 2TB każdy w wymiennych kasetach.
Ponieważ zakłada się 4 fizyczne serwery, to ze względu na możliwość
łatwego zarządzania przez Web administratora należy doposażyć zestaw serwerowy w urządzenie KVM (Keyboard Video Mouse). KVM umożliwia podłączenie do jednego zestawu klawiatury, myszy, monitora urządzenia i wszytskich urządzeń w celu administrowania. Konsola KVM powinna być w formie wysuwanej kasety zainstalowanej w szafie z zintegrowanym i odchylanym panelem LCD o przekątnej co najmniej 17”, 1280 x 1024 z zintegrowaną klawiatura i Touch Padem.
Serwery musza być zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich,
umieszczone w szafie z wentylacją. Wraz ze sprzętem dostawca musi dostarczyć komplet elementów montażowych koniecznych do instalacji w szafie ca174
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łości dostarczanego sprzętu (serwery, macierze, przełączniki KVM i LAN, UPS)
oraz kable do połączenia Serwerów z macierzą dyskową oraz przełącznikiem
KVM + kable do podłączenia Serwerów i NAS do Switcha LAN.
Ze względu na duży ciężar zabezpieczenia podtrzymującego pracę urządzeń (UPSa) zaleca się połączenie dwóch UPS o mniejszej mocy tak, aby ciężar pojedynczego nie przekraczał 55kg.
Przykład pełnej specyfikacji technicznej dla utworzenia środowiska pracy w postaci infrastruktury technicznej i testowania oprogramowania została
zamieszczona w załączniku monografii projektu rozwojowego145.
Zakup i zbudowanie prywatnego centrum danych dla utworzenia prywatnej CC to wydatek inwestycyjny, ale umożliwia łatwy rozwój, gdyż istnieje możliwość świadczenia usług oprogramowania jako usługę (SaaS), platformę jako usługę (PaaS) i infrastrukturę jako usługę (IaaS) (rys. 3.4.).

Rysunek 3.4.	Infrastruktura techniczna w postaci prywatnego centrum danych dla utworzenia prywatnej chmury obliczeniowej

B. Wit, D. Kuś, M. Malendowski, System informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system
zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
145
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Drugi wariant związany jest z ograniczeniem wydatków na infrastrukturę techniczną oraz platformę sprzętowo-programową, ale ponosi się comiesięczne koszty związane z opłatami za e-usługę w modelu publicznej chmury obliczeniowej świadczoną przez komercyjne podmioty. Obecnie najczęściej
wykorzystywanymi chmurami obliczeniowymi o dostępie publicznym, są: Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), SkyDrive, Google Drive, Cubby, DropBox,
Cloud4Com, City Cloud, MESH, Zimory, e24cloud. Niemal każdy z dostawców buduje własne API „cloud API” umożliwiając tym samym komunikację
na poziomie interfejsu programowania aplikacji. Zagrożeniem w korzystaniu
z tego wariantu, jest zależność usług od dostawcy, brak prywatności, ograniczoność zaufania związanego z bezpieczeństwem danych, brak normalizacji
oraz kwestie prawne związane z dostępem organów ścigania do danych i incydentów, a także zagrożenie utraty kontroli lub dostępności do CC i zarządzania nimi przez podmioty korzystające z usług w chmurze.
Trzeci wariant to połączenie dwóch wariantów będącej połączeniem
chmury prywatnej i publicznej, przy czym rola urządzeń z wariantu pierwszego wiąże się z funkcją kopii zapasowej i archiwizacji danych z CC publicznych.
Niezależnie od wariantów instalacji, na strukturę CC składa się kilka
poziomów: sprzęt, platforma i oprogramowanie użytkowe oraz świadczenie
e-usług dla użytkowników. W przypadku publicznych CC Zamawiający płaci za to, z czego korzysta, unikając dużych stałych kosztów początkowych
na infrastrukturę i oprogramowanie, związanych z samodzielną konfiguracją
i eksploatacją sprzętu komputerowego. W przypadku przechowywania danych
osobowych w CC, świadczenie usług sieciowych powinno być zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa UE i polskimi w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Drugą kwestią, oprócz danych osobowych jest możliwość rozliczania VATu. Dla przedsiębiorcy korzystającego z modelu CC zagranicznego podmiotu świadczącego
usługi publiczne (kupno usług w chmurze obliczeniowej) wiąże się z podatkiem VAT. W zależności od siedziby sprzedawcy w różny sposób rozlicza się
VAT. Dochody osiągnięte na terytorium Polski przez nierezydentów podlegają
20% poborowi podatku u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o CIT (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 74, poz.  397 z późn. zm.)146. Jednak istota funkcjonowania Systemu Informatycznego GeoAzbest nie zmienia się i korzystanie z oprogramoNa przykład w interpretacja z 1 marca 2013 r. (nr IPPB5/423-1258/12-3/MW) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lipca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2200/11) wskazał,
że takie usługi mogą lub nie mogą podlegać daninie u źródła.
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wanie następuje za pomocą e-usługi z dostępem za pośrednictwem publicznej sieci internetowej.
Niezależnie od wariantów instalacji wydatki związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego GeoAzbest należy traktować jako inwestycję,
która powinna przynieść wymierne korzyści ekonomiczne przez zwiększenie
efektywności wykorzystania zasobów lub przez oszczędność czasu realizacji
zadań przez Zamawiającego i podmioty gospodarcze. W gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi (w procesie usuwania, unieszkodliwiania i składowania) nie należy poszukiwać oszczędności kosztów w działalności operacyjnej, gdyż poszczególne obowiązki podmiotów są ściśle sprecyzowane przepisami prawa i związane są określonymi nakładami.

3.3.

Założenia platformy sprzętowo-programowej

Przez platformę sprzętowo-programową SIG rozumie się rozwiązania techniczne i oprogramowanie instalowane na infrastrukturze technicznej systemu SIG, niezbędne do uruchomienia platformy programowej.
W przypadku korzystania z publicznej chmury obliczeniowej do zadań Web
administratorów należy sprawdzenie wymagań CC na instalację platformy
programowej.
W zakresie rozwiązań technicznych wspierających działanie SIG zaplanowano i wykorzystano w środowisku testowym systemy i stowarzyszone z nimi
protokoły niezbędne do ich prawidłowego działania:
— System komunikacji LAN/WAN,
— System komunikacji SAN,
— Bramka internetowa,
— System zabezpieczeń sieci,
— System duplikacji i zabezpieczenia danych,
— System backupowy,
— System wirtualizacji zasobów,
— System zarządzania infrastrukturą serwerowa i aplikacyjną.
— System automatycznego wykrywania i zbierania informacji o elementach konfiguracji i infrastruktury IT w bazie CMDB.
Założeniami do budowy SIG jest wykorzystanie architektury zorientowanej na usługi SOA (Service Oriented Architecture). Funkcjonalności serwisów/aplikacji udostępniane będą pod postacią usług sieciowych (Web Services) opartych na otwartych standardach, w szczególności W3C (World Wide
Web Consortium), OASIS (Organization for the Advancement of Structured In177
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formation Standards), OGC (Open Geospatial Consortium), ISO (International
Organization for Standardization), zapewniających osiągnięcie interoperacyjności technicznej. W zakresie oprogramowania wyższego poziomu, specyfikacja
niezbędnego oprogramowania przedstawiono w tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Założenia techniczne serwera dla oprogramowania dla uruchomienia SIG
Strona serwera
Wyszczególnienie
Linux

dystrybucja serwerowa np. RedHat Enteprise Linux, SUSE Linux
Enterpise Server, CentOS

Protokoły sieciowe

IP v.4
TCP/IP
HTTP/HTTPS
SSH
FTP
SSL
SMPT

Serwer WWW

Apache 2.2.x

Język skryptowy

PHP 5.3.x

SZRBD MySQL

MySQL 5.1.x

Dodatkowe moduły PHP:

php-mysql,
php-pdo,
php-gd,
php-xml,
php-jpgraph,
php-mcrypt

CMS

Joomla 1.5.x

System operacyjny

Oprogramowanie

Zalecana wersja

jQuery,
jQuery UI,
Dodatkowe moduły JS niezbędne do pracy jQuery Lightbox
poszczególnych aplikacji
Slimbox
keydragzoom.js
markerclusterer.js
Narzędzia wspomagające SZRBD

phpMyAdmin 3.4.x

W przypadku użytkownika końcowego korzystającego z SIG, założono
wieloplatformowość sprzętową i programową, a praktycznie są to minimalne
wymagania dla urządzeń końcowych (tabela 3.2).
Reasumując, platforma sprzętowo-programowa nie jest bezpośrednio wykorzystywany przez użytkownika, służy do realizacji funkcji systemowych wymaganych do działania przez platformę programową.
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Tabela 3.2. Założenia techniczne klienta dla oprogramowania dla uruchomienia SIG
Strona klienta

Stacja robocza PC, Laptop

Stacja robocza MAC, laptop MAC

Tablet

3.4.
3.4.1.

Procesor

Core 2 Duo,
Core 2 Quad,
i3, i5, i7

Pamięć operacyjna

Co najmniej 4GB

System operacyjny

Co najmniej Windows XP, Linux

Przeglądarka WWW

Chrome 8 i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej, Internet Explorer 7.x, 8.x i 9.x,
Safari 4.x i wyżej, Opera 10.6 i wyżej, SeaMonkey 2.0 i wyżej

Języki skryptowe

JavaSript (włączona obsługa w przeglądarce

Procesor

Intel Core 2 Duo

Pamięć operacyjna

4GB

System operacyjny

Co najmniej MacOSX 10.6.x

Przeglądarka

Safari 4.x i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10.6 i wyżej

System operacyjny

Android 2.x

Założenia platformy programowej
Założenia systemu informatycznego

Założenia platformy programowej SIG dotyczą procesu budowy
oprogramowania, wynikiem którego jest produkt informatyczny – dedykowane oprogramowanie. Ostateczny produkt, jego złożoność, funkcjonalność jest
wynikiem założeń prezentowanych w poprzednich rozdziałach. Z jednej strony, konstrukcja, złożoność i funkcjonalność wynika z zakresu realizowanego
projektu rozwojowego, a drugiej strony, wiedzy, umiejętności i doświadczenia
zespołu Wykonującego oprogramowanie. W trakcie realizacji projektu rozwojowego Wykonawcy realizowali 10 zadań, które dotyczyły aspektów informatycznych. Numery i nazwy zadań zostały przedstawione w tabeli 3.3.
Dla realizacji zadania 1.1 „Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących determinant skutecznego usuwania azbestu z terenu Polski
wschodniej” należało wykonać narzędzie informatyczne umożliwiające przeprowadzenie badań ankietowych on-line.
Dla realizacji zadania 1.5 „Opracowanie działań public relations w zakresie aktywizacji mieszkańców regionu Polski wschodniej” należało wykonać narzędzie informatyczne tworzące przestrzeń dyskusji on-line w sieci WWW dla
wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi w ochronę środowiska, stanowiąc praktyczną realizację zasady partnerstwa.
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Tabela 3.3.	Nazwy zadań projektu rozwojowego dotyczące aspektów informatycznych
Nr zadania

Nazwa zadania

1

Studium skutecznych form dotarcia i aktywizacji mieszkańców regionu Polski wschodniej

1.1

Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących determinant skutecznego usuwania azbestu z terenu Polski wschodniej

1.5

Opracowanie działań public relations w zakresie aktywizacji mieszkańców regionu Polski wschodniej

2.2

Konstrukcja struktury podsystemu informatyczno-informacyjnego

2.2.1

Wykonanie serwisu internetowego o dostępie publicznym z zakresu unieszkodliwiania azbestu na składowiskach
podziemnych

2.2.2

Wykonanie prototypu informatycznego systemu logistycznego wspomagającego zarządzanie procesami transportu,
składowania i unieszkodliwiania azbestu

2.2.3

Wykonanie prototypu systemu informatycznego pozyskiwania punktów azbestowych „GeoAnkieter”

2.2.5

Wykonanie prototypu systemu informatycznego „GeoDepozyt” – interaktywnej geolokalizacji depozytów azbestowych na mapach cyfrowych

2.2.6

Wykonanie prototypu systemu monitoringu realizacji działań podsystemu logistycznego PA-SP

2.2.7

Wykonanie prototypu systemu informatycznego integrującego technikę geoinformacji z systemem

2.2.8

Opracowanie dokumentacji zrealizowanych prototypów systemów informatycznych

2.2.9

Opracowanie dokumentacji wdrożeniowych zrealizowanych prototypów systemów informatycznych

Kolejne zadania projektu związane były z przygotowaniem i wykonaniem aplikacji informatycznych oraz ich integracja w jeden serwis o dostępie
przez publiczną sieć komputerową.
Podstawowym wymogiem architektury systemu SIG jest jego budowa
modułowa oprogramowania. Dokonane założenia na poziomie projektu rozwojowego determinowały podział potrzeb na możliwie niezależne moduły funkcjonalne, realizując określone funkcje. Poszczególne moduły funkcjonalne zostały następująco nazwane: GeoForum, GeoAnkieta, GeoAnkieter, GeoDepozyt,
GeoMonitoring, GeoLogistyka (rys. 3.5). Wymienione powyżej moduły powinny oczywiście współpracować ze sobą wymieniając dane.
Poszczególne moduły funkcjonalne związane są z podmiotami i procesami w łańcuchu logistycznym (rys. 3.6).
System informatyczny integrujący inne serwisy i aplikacje występujące
w postaci serwisów internetowych powinien zostać nazwany GeoAzbest. Podział oprogramowania na serwisy i aplikacje powinien być tylko podziałem logicznym, związanym z budową i złożonością oprogramowania. Z punktu widzenia użytkownika końcowego, wytworzone oprogramowanie należy do kategorii specjalistycznych tematycznie serwisów internetowych – wortalu. Przy
czym, serwisy GeoAnkieta oraz GeoForum są od siebie niezależne, natomiast
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pozostałe aplikacje powinny współpracować ze sobą i wymieniać dane na poziomie baz danych. Wszystkie moduły konstrukcyjne muszą występować w postaci funkcjonalności serwisu GeoAzbest.

Rysunek 3.5.	Składniki platformy programowej

Traktując serwis internetowy jako system, to każdy system informatyczny
powinien mieć możliwość kontaktu lub komunikacji z jego otoczeniem. W inżynierii oprogramowania, zorganizowany sposób kontaktu lub komunikacji systemu z otoczeniem określany jest interfejsem. Człowiek i systemy komputerowe wymieniają informacje z systemem informatycznym, w przypadku człowieka jest to interfejs użytkownika. W przypadku systemów informatycznych
jest to interfejs oprogramowania własnego lub zewnętrznego. Dostęp do wewnętrznych struktur danych i obiektów odbywa się przez API.
W zakresie interfejsu użytkownika SIG powinien zostać zaprojektowany jako interfejs oparty o sieć WWW, określany interfejs użytkownika Webowy WebUI (Web User Interface). Interfejs sieci WebUI to połączenie graficznego interfejsu użytkownika z konwencjonalnym dokumentem tekstowym, gdzie
podstawowym nośnikiem treści jest tekst, a grafika jest elementem uzupełnieniowym (najczęściej elementem kompozycyjnym). Użytkownik jest skoncentrowany na problematyce wyszukiwania, porządkowania, katalogowania
i wymianie informacji147.

Pr. pod red. M. Miłosza, Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki: Wit B., rozdz. 7:
Interfejs użytkownika w warstwowych aplikacjach internetowych, PTI, Warszawa 2008, s.  99–114.
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Rysunek 3.6. Związek pomiędzy łańcuchem logistycznym w ujęciu sieciowym z systemem informatycznym GeoAzbest

Kolejnym założeniem interfejsu użytkownika jest budowa interfejsu użytkownika Web aplikacji w warstwowej architekturze informacji: warstwa prezentacji, warstwy szablonów, warstwy danych źródłowych. Analizując interfejs użytkownika w Web aplikacjach w warstwowej architekturze informacji
i w według koncepcji podejścia czarnej skrzynki użytkownik końcowy widzi
końcowy efekt złożenia tych warstw (rys. 3.7).
Warstwa prezentacji powinna składać się z dwóch warstw:
— Warstwy informacyjnej. Warstwa informacyjna odpowiada za transfer
treści do których można wszystkie elementy, które stanowią element
informacyjny dla odbiorcy, np. tekst, grafikę, kolory, wygląd obiektów
manipulacji bezpośredniej (ikony, tekst, formatowanie), elementy multimedialne (grafika, dźwięk, animacja itd.), okna dialogowe, formula182
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rze oraz ustawienia przeglądarki internetowej. Wyświetlane elementy powinny mieć cechy wizualnego wyróżnienia się z pośród istniejących elementów. Warstwa informacyjna odnosi się do formy przekazu – przekazania zawartości w odpowiednim formacie komunikatów
i danych.
— Warstwy interakcji. Warstwa interakcji jest odpowiedzialna za układ sterowania WE Û WY: użytkownik Þ komputer i komputer Þ użytkownik. Można więc zaliczyć typy i formy dialogów, przyciski i elementy
regulacyjne w postaci pasków przewijania, listw, hiperłącza i inne elementy sterujące. Elementy interakcyjne tworzą aktywne miejsca w Web
aplikacji. Aktywność elementu polega na tym, że umieszczenie kursora
nad elementem powoduje zmianę wyglądu wskaźnika kursora myszki
na inny kształt, np. dłoni, strzałki oraz dany element pozwala na akcję,
która jest do niego przypisana. Umieszczone obiekty powinny mieć cechy oddzielenia się selektywnego z pośród istniejących obiektów (cecha
selektywności obiektu) (selectable) oraz możliwością manipulacji obiektem (cecha manipulacyjności) (manipulable). Obecnie, wymienione atrybuty są zastępowane jednym powszechnie używanym atrybutem – klikalność (clickable). Ogólnie, warstwa interakcji odnosi do sposobu przekazywania dialogów i pobierania danych.

Rysunek 3.7. Założenia budowy interfejsu użytkownika SIG w warstwowej architekturze informacji
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Zadaniem warstwy szablonów jest pobranie danych z warstwy danych
źródłowych i odpowiednie ich umiejscowienie. Szablony tworzą strukturę
szkieletową serwisu w postaci szkieletu architektury informacji. Zadaniem warstwy danych źródłowych jest pobranie, selekcja i ewentualnie uporządkowanie danych i przekazanie ich do warstwy szablonów.
Kolejnym założeniem jest opracowanie SIG według klasycznej trójwarstwowej architektury oprogramowania MVC (architecture Model/View/Controller). Trójwarstwowa architektura aplikacji jest najczęściej wykorzystywaną
i opisywaną architekturą aplikacji w inżynierii oprogramowania w tym Web
inżynierii. Uogólniając, warstwa prezentacji zajmuje się przedstawianiem informacji użytkownikowi i zbieraniem danych wejściowych od użytkownika.
Warstwa przetwarzania (logiki biznesu) zajmuje się dostarczaniem specyficznej funkcjonalności. Warstwa zarządzania danymi (dostępu do danych) zajmuje się zarządzaniem danych zgromadzonych w systemach/kontenerach danych. Praktycznie, realizacja SIG powinna nastąpić z wykorzystaniem systemów zarządzania zawartością (CMS).
Opracowane w następnych podrozdziałach założenia w postaci wymagań
dotyczą założeń oprogramowania SIG, zagregowanych na najwyższym poziomie przeznaczone dla wszystkich aplikacji, niezależnie pozostałych wektorów
opisanych w podrozdziale 2.5.3 Potrzeby, cele interesariuszy, tj. wektora użytkowników, wektora potrzeb, wektora funkcji potrzeb, wektora stron dostępowych, i w jakim module oprogramowania są zrealizowane. Głównie skoncentrowano się na opisie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalne składających
się na wektor wymagań (Fw).
Na etapie projektowania w fazie analizy wymagań w cyklu budowy prototypowego oprogramowania Wykonawcy opracowali zbiór wymagań148 funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Wymagania funkcjonalne specyfikują dokładnie to, co system powinien realizować w postaci zestawu funkcji. Wymagania niefunkcjonalne nie mają wpływu na funkcjonalność systemu. Nakładają one ograniczenie na sposób i w jaki wymagania funkcjonalne będą zrealiW inżynierii wymagań wykonuje się zestaw różnych specyfikacji wymagań: wymagania
środowiska (Environmental requirements), wymagania systemowe SyRS (System Requirements Specifications), wymagania oprogramowania SRS (Software Requirements Specifications), wymagania
interesariuszy (Stakeholders requirements), w tym wymagania użytkownika (User requirements)
(ISO/IEC 26514:2008 Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation, SWEBOK Guide V3, s.  2–3, 11–9). Szersze spojrzenie na tworzenie specyfikacji wymagań jest opisane w pozycji Howard Podeswa, UML for the IT Business
Analyst: A Practical Guide to Object-Oriented Requirements Gathering. Thomson Course Technology PTR. 2005, Appendix C: Business Requirements Document Example: CPP Case Study.
148
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zowane. Wymagania dotyczą różnych aspektów, np. cech jakościowych, cech
i właściwości organizacyjnych. Obejmują ograniczenia czasowe, ograniczenia
dotyczące procesu tworzenia, standardy. W momencie wdrożenia SIG u Zamawiającego należy wymagania uaktualnić, uzupełnić wykorzystując dorobek
inżynierii wymagań w tym w zakresie.
3.4.2.	Wymagania funkcjonalne dla funkcji wspólnych
Wymagania funkcjonalne określają zakres działania dla poszczególnych modułów systemu informatycznego GeoAzbest. Rolą wymagań niefunkcjonalnych jest wskazanie warunków realizacji poszczególnych funkcjonalności.
Oprogramowanie SIG powinno spełniać następujące wymagania funkcjonalne:
Wf1.	 Interfejs użytkownika powinien być wyłącznie w języku polskim. Nie
powinno się planować tworzenia innych wersji językowych ze wglądu na to, że użytkownikami aplikacji będą osoby, które będą się pracowały w trybie interakcyjnym z aplikacjami w języku polskim.
Wf2.	 Korzystanie z danych przestrzennych w SIG powinno być oparte o usługi sieciowe. Usługi te powinny umożliwiać wyszukiwanie,
przetwarzanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz
wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą
elektroniczną.
Wf3.	 Usługi świadczone przez SIG powinny być zarejestrowane w systemie informatycznym.
Wf4.	 Dostęp do zbioru danych przestrzennych nastąpi z uwzględnieniem
publicznego dostępu za pośrednictwem usług Internetu.
Wf5.	 W zakresie e-dostępności SIG. Kierując się wytycznymi WAI organizacji W3C określającymi zasady budowy systemów internetowych
dla użytkowników zgodnie z zasadą „sieć dla każdego” i „sieć na
wszystkim” SIG powinien być dostępny dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami. Interfejs użytkownika powinien spełniać zasady
e-dostępności (accessibility). Usługi świadczone przez SIG powinny
spełniające wymagania WCAG 2.0. Aktywacja interfejsu spełniającego wymagania e-dostępności winna odbywać się w sposób intuicyjny i widoczny dla wszystkich osób, zwłaszcza z dysfunkcjami (użytkowników niepełnosprawnych).
Wf6.	 Usługi dostępowe powinny być personalizowane, a logowanie do systemu powinno posiadać funkcjonalność „single login”, czyli jednokrotne uwierzytelnienie użytkownika w trakcie korzystania z SIG. Użytkownicy nie powinni także przechodzić kilkukrotnego procesu rejestra185

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

Wf7.	

Wf8.	

Wf9.	

Wf10.	

Wf11.	

Wf12.	
Wf13.	

Wf14.	

cji. Na jednym loginie tylko jeden użytkownik powinien mógł modyfikować i wprowadzać do Systemu dane. Nie dopuszcza się sytuacji,
gdy inny użytkownik korzysta z tego samego loginu.
Przechowywanie danych przestrzennych odnosi wyłącznie do obszaru terytorialnego, na którym istnieje prawna możliwość pozyskiwania danych.
Przechowywanie danych przestrzennych dotyczy wyłącznie danych
i informacji o WZA lub OZA. Nie powinno się gromadzić innych danych, np. o odpadach komunalnych.
Dane przechowywanie są wyłącznie w formie elektronicznej. Karta ewidencji odpadu oraz karta przekazania odpadu powinna być
w wersji cyfrowej (kopia cyfrowa dokumentu papierowego), a dokumenty papierowe powinny być przechowywane w systemie informacyjnych Zamawiającego.
SIG powinien posiadać funkcjonalność efektywnego tworzenia kopii
bezpieczeństwa danych i wszelkich plików wchodzących w skład Systemu wyłącznie przez dostęp serwisu od strony budowy (back end),wyłącznie przez Web administratorów.
W zakresie technologii wykonania SIG. Graficzny interfejs użytkownika powinien być zbudowany w języku HTML, zgodnie ze standardami W3C. Usługi świadczone przez SIG powinny być prawidłowo
realizowane przez następujące przeglądarki internetowe: Chrome 8
i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej, Internet Explorer 7.x, 8.x i 9.x, Safari
4.x i wyżej, Opera 10.6 i wyżej, SeaMonkey 2.0 i wyżej. Minimalna
rozdzielczość ekranu wynosi 1024x786, zalecana 1920x1080. W celu
polepszenia funkcjonalności interfejsu użytkownika należy wykorzystać języki skryptowe JavaScript, Ajax po stronie użytkownika.
SIG (serwis/aplikacja) powinien mieć identyfikacyjny opracowany favicon uzgodniony z Zamawiającym, w momencie wdrożenia.
System SIG powinien mieć modułową budowę. Ze względu na wymaganą elastyczność oraz możliwość rozbudowy wymaga się, aby: 1.
System SIG był zbudowany z modułów, 2. Do systemu można dodawać kolejne funkcjonalności, 3. Funkcjonalności modułów były rozszerzalne, 4. System pozwalał na łączenie ze sobą modułów w celu
uzyskania pożądanych funkcjonalności.
(GeoAnkieter, GeoDepozyt) Dla zapewnienia spójności danych przestrzennych odnoszących się do obiektu geograficznego położonego
na granicy kilku działek (numerów adresowych) tego samego właściciela, punktem odniesienia są współrzędne geograficzne już zgroma186
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Wf15.	

Wf16.	
Wf17.	

Wf18.	

Wf19.	

Wf20.	

Wf21.	

dzone (w przypadku różnicy współrzędnych, powinno nastąpić korygowanie współrzędnych nowego zdjęcia względem współrzędnych
już zgromadzonego w Systemie).
(GeoAnkieter, GeoDepozyt) Dla zapewnienia spójności danych przestrzennych odnoszących się do obiektu geograficznego położonego
na granicy kilku działek (numerów adresowych) różnych właścicieli
i występuje konieczność podzielenia danych punktem odniesienia są
współrzędne geograficzne kilku obiektów przypisanych do tego samego adresu (wykonana geolokalizacja faktograficzna powinna jednoznacznie lokalizować obiekty i ich współrzędne, które mogą być
korygowane ręcznie).
Usługi świadczone przez SIG powinny spełniające wymagania WCAG
2.0.
Usługi sieciowe SIG powinny obowiązkowo obejmować usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych (wymaganie INSPIRE, art. 11 ust. 1 punkt a).
Usługi sieciowe SIG powinny obowiązkowo obejmować usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie
zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych (wymaganie INSPIRE, art. 11 ust. 1 punkt b).
Usługi sieciowe SIG powinny obowiązkowo obejmować usługi pobierania, umożliwiając pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów w dostępie wyłącznie bezpośrednim (z lokalizacji środowiska pracy Zamawiającego) (wymaganie INSPIRE, art. 11 ust. 1 punkt c, własne ograniczenie do lokalizacji wewnętrznej użytkownika).
Usługi sieciowe SIG powinny obowiązkowo obejmować usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności (wymaganie INSPIRE, art. 11 ust. 1 punkt d).
SIG powinien posiadać cechy interoperacyjności funkcjonalnej, syntaktycznej, semantycznej z ESIP. Według Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), interoperacyjność funkcjonalna oraz syntaktyczna oznacza zdolność dwóch lub więcej systemów do wymiany informacji czytelnej dla odbiorcy. Interoperacyjność semantyczna oznacza
187
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Wf22.	
Wf23.	

Wf24.	

Wf25.	

Wf26.	

Wf27.	

Wf29.	
Wf30.	
Wf31.	

zdolność zrozumienia informacji, jaka wymieniana jest pomiędzy systemami na poziomie formalnie zdefiniowanych pojęć (informacja ta
przetwarzana może być przez aplikację, która ją otrzymuje).
Usługi sieciowe SIG nie powinny umożliwiać uruchamiania zewnętrznych usług danych przestrzennych lub usług przez API.
Usługi sieciowe SIG powinny zapewnić poufność informacji handlowych i przemysłowych w celu ochrony uzasadnionego interesu gospodarczego Zamawiającego.
Usługi świadczone przez SIG powinny również obejmować możliwości techniczne pozwalające organom publicznym na udostępnianie
danych przestrzennych i usług. Organy publiczne, które potrzebują dostępu do odpowiednich zbiorów danych przestrzennych i usług
przy wykonywaniu ich zadań publicznych powinny mieć zapewnione spersonalizowane możliwości dostępowe.
Zbiory danych przestrzennych i usług dotyczą pośrednio działań
wpływających na środowisko i powinny być udostępniane przez strony trzecie lub przez nieobsługiwane (możliwość wnoszenia wkładu
merytorycznego).
Usługi świadczone przez SIG powinny w zakresie usług wyszukiwania i pod pewnymi szczególnymi warunkami przeglądania zbiorów
danych przestrzennych.
W przypadku przechowywania danych osobowych świadczenie usług
sieciowych powinno być zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w literze prawa z przepisami prawa UE i polskimi
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
SIG powinien zapewnić poufność danych osobowych, o ile będą te
dane pozyskiwane i przechowywane.
SIG powinien być oparty na infrastrukturze informacji przestrzennej
zgodnej w założeniach z wymaganiami INSPIRE.
(GeoDepozyt) Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych
wszystkim zainteresowanym użytkownikom w ograniczonym zakresie.

3.4.3.	Wymagania niefunkcjonalne dla funkcji wspólnych
Wymagania niefunkcjonalne (pozafunkcjonalne) mają istotny
wpływ na wewnętrzną strukturę budowy oprogramowania oraz na architekturę systemu. Oprogramowanie SIG powinno spełniać następujące wymagania niefunkcjonalne w zakresie interfejsu użytkownika.
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Interfejs użytkownika powinien spełnić wymagania jako kryteria wymagań nadrzędnych:
Wf1.	 Intuicyjność:
a) Interfejs użytkownika powinien nawiązywać do standardowych reguł budowy aplikacji opartych o sieć WWW WebGUI (Web Graphical User Interface) i wynikających z tego przyzwyczajeń użytkownika z użytkowania przeglądarki internetowej, korzystania z cyfrowych
map oraz przyzwyczajeń użytkownika związanych z wykonywanymi
na co dzień czynnościami wynikającymi z obowiązków zawodowych.
b) Ikony zastosowane w interfejsie powinny być jasnymi, zrozumiałymi
dla użytkownika symbolami.
Wf2.	 „Śliskość” serwisu (slippery website). Istotnym elementem wiążącym się
szybkością realizowania operacji na oprogramowaniu przez użytkownikami jest z czas wykonania zadań. Zdolność oprogramowania wykonywania „szybkiego” zadań bez zbędnej zwłoki określa się jako „śliskość
serwisu WWW”. Wszystkie operacje wykonywane przez użytkownika powinny być śliskie.
Wf3.	 Spójność:
a) Spójność wizerunku aplikacji tj. układu, treści i koloru: Każdy element interfejsu dotyczący konkretnego rodzaju czynności powinien
być opisany w ten sam sposób, bez względu na miejsce aplikacji,
w którym się pojawia, w tym samym zestawieniu i kolorze. Zachowanie spójności treści ma istotne znaczenie w rozumieniu sposobu
działania aplikacji. Dotyczy wszystkich treści umieszczonych w aplikacji, np. etykiet, komentarzy, tekstów w obiektach. Zastosowanie
zrozumiałej terminologii i stosowanie przyjętych powszechnie skrótów pozwoli na zrozumienie treści w aplikacji. W przypadku wprowadzania danych należy zaznaczyć dane, które muszą być obowiązkowo
wprowadzone, od danych nieobligatoryjnych. Zachowanie spójności
koloru wiąże się z stosowaniem jednakowej palety kolorów w całej
aplikacji. Zastosowanie niewłaściwego koloru czcionki może również
doprowadzić do nieczytelność danych, np. poprzez zły dobór kontrastu, tj. kolor czcionki jest źle dobrany do tła obiektu. W zakresie
wykorzystanie elementów interakcyjnych, powinna być spójność pomiędzy elementami informacyjnymi obiektu interakcyjnego, tj. konsekwencji nazewnictwa przycisku (jednakowa terminologia) lub konsekwencji wyglądu (takie same ikony na przyciskach lub zachowana
kolorystyka). Niekonsekwencja treści może prowadzić do dezorientacji i chaosu informacyjnego, przez co aplikacja traci na walorach
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przyjazności obsługi i utrudnia zrozumienie jej działania. Dlatego we
wszystkich modułach Systemu winien być stosowany ten sam czytelny dla użytkownika zestaw ikon.
b) Zachowanie spójności układu (organizacji struktury aplikacji) wiąże
się ze sposobem obsługiwania aplikacji. Zastosowanie elementów interakcyjnych powinno wynikać z ergonomii ich obsługi. W każdym
miejscu aplikacji (każdym module aplikacji) winien być zachowany
spójny układ elementów interfejsu.
c) Zachowanie spójności treści, układu, wyglądu pozwala na zachowanie spójności wizerunku aplikacji. Jednolitość (consistency) aplikacji w zakresie wizerunku oznacza ustalenie i trzymanie się jednolitej konwencji treści, układu wyglądu na stronach i w formularzach (oknach dialogowych) realizowanych aplikacji. Wykorzystane
elementy konstrukcyjne powinny tworzyć spójność wizerunku (spójność treści, układu i koloru), niepowtarzalną przestrzeń obsługi, przyjazną (przyjazna przestrzeń aplikacji) i odpowiadać na potrzeby konkretnych osób (grupy interesariuszy), budzić zaufanie i przekonanie
w użytkowniku, że w aplikacji nic nie jest przypadkowe. Umieszczone elementy konstrukcyjne aplikacji powinny zostać staranne zaplanowane, dobrane i wykonane z należytą starannością.
Wf4.	 Prostota. Zapewnianie spójności wiąże się z zachowaniem prostoty w zakresie interfejsu użytkownika. Wszystkie wykorzystane elementy konstrukcyjne powinny być tworzone z minimalną ilością elementów konstrukcyjnych, układać się w prosty i logiczny układ. Również proste i intuicyjne powinno być zarządzanie Systemem, użytkownikami, nadawaniem ról i uprawnień. W zakresie systemu wyszukiwawczego, wyszukiwarka wewnętrzna powinna być zrealizowana w sposób prosty, wydajny i nieodbiegający od rozwiązań w podobnych serwisach.
Wf5. Ochrona. Interfejs użytkownika powinien być tak skonstruowany, by
ustrzec użytkowników przez wykonaniem nieprawidłowej czynności
poprzez odpowiedni układ oraz kolejność koniecznych do wykonania
operacji.
Wf6.	 Lekkość stron. Ze względu, że funkcjonalność aplikacji jest realizowana
z wykorzystaniem przeglądarki sieci Web oraz Internetu jako medium,
wszystkie elementy interfejsu powinny być maksymalnie zoptymalizowane pod względem zachowania stosunku treści/kodu. W przypadku długich stron, System powinien umożliwiać wydruk całości treści.
Wf7.	 Informacje zwrotne i dialog. Interfejs użytkownika powinien zapewniać wyświetlanie informacji zwrotnych dotyczących działań użytkowni190
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ka i jednocześnie prowadzić „dialog” z użytkownikiem poprzez wyświetlanie dodatkowych podpowiedzi i pytań podczas wykonywanych przez
niego operacji.
Wf8.	 Korzystanie z danych przestrzennych w SIG powinno być oparte o publiczne usługi sieciowe. Usługi te powinny umożliwiać wyszukiwanie,
przetwarzanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz
wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą
elektroniczną w sposób prosty w użyciu, na zasadzie korzystania z podobnych aplikacji o dostępie publicznym.
Wf9.	 Przy budowaniu założeń SIG w celu wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań i doświadczeń praktycznych związanych z infrastrukturą techniczną, platformą sprzętowo-programową oraz platformą programową właściwym jest wykorzystanie i wspieranie się zapisami norm
międzynarodowych i norm krajowych, w tym również zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prototyp systemu informatycznego
GeoAzbest

4.1.	Ankieta internetowa GeoAnkieta
Założeniami ogólnymi do opracowania narzędzia informatycznego w postaci ankiety internetowej było wspomaganie decydentów w zakresie badań ankietowych dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Ankieta internetowa GeoAnkieta powinna być funkcjonalnością wortalu GeoAzbest i zarazem miejscem w sieci Web, w którym mogą nastąpić
konsultacje społeczne z organizacjami proekologiczymi w zakresie usuwania
WZA/OZA i unieszkodliwiania OZA na podziemnych składowiskach odpadów
niebezpiecznych. Organizacje proekologiczne należą do organizacji działających nie dla zysku (non profit) i są stronami zaangażowanymi, ale nierynkowymi, w problematyce ekologicznej. Serwis GeoAnkieta powinien być niezależnym modułem, w związku z tym może zostać zainstalowany na serwerze
spełniające minimalne techniczne warunki infrastruktury technicznej Zamawiającego lub minimalnych wymagań technicznych w modelu CC.
W ramach prac projektowych podczas realizacji projektu rozwojowego opracowano ankietę dotyczącą determinant skutecznego usuwania azbestu z terenu Polski wschodniej. Ankieta internetowa GeoAnkieta była narzędziem konsultacji społecznych. Przyczynkiem do konsultacji było niewystarczające tempo eliminacji azbestu ze środowiska, negatywne oddziaływania azbestu na środowisko oraz skutki społeczno-ekonomiczne dla obywateli oraz kraju jako członka wspólnoty EU. Celem konsultacji było, z jednej strony przybliżenie problematyki usuwania wyrobów i odpadów azbestowych organizacjom
proekologicznym w aspekcie przestrzennym, społecznym, informacyjnym, technicznym, ekonomicznym. Z drugiej strony, organizacje proekologiczne działają
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na rzecz ochrony środowiska i są prawnie wpisane, jako interesariusze wszelkich działań mających na celu konsultację różnego rodzaju projektów oddziaływujący na środowisko. W związku z tym, celem konsultacji z organizacjami
proekologicznymi było poznanie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie problematyki usuwania azbestu oraz prioryzacji rozwiązań technicznych, organizacyjnych przy usuwaniu WZA/OZA i unieszkodliwianiu OZA. Poznanie stanowisk środowiska proekologicznego jest istotnym elementem wszelkich działań
projektotwórczych, zwłaszcza w zakresie nowych i mało znanych form unieszkodliwiania azbestu. Równocześnie umożliwi przeprowadzanie konsultacji społecznych, które wpisują się w obowiązujący porządek prawny a w szczególności realizacji zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U.  z 2008 r.
Nr 199, poz.  1227, z późn. zm.)149, zwłaszcza, że zapisy ustawy w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko150 określają, że
utworzenie podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych należy do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Dostęp do GeoAnkiety przez użytkowników zewnętrznych SIG’ nastąpił w postaci e-usługi. Wyniki ankiet były przechowywane na serwerze a dostęp fizyczny do nich posiadał Web administrator. Do obowiązków redaktorów treści należało:
1.	 Wykonanie listy respondentów badania ankietowego.
2.	 Pozyskanie materiału edukacyjnego prezentującego metody unieszkodliwienia azbestu wraz z najnowocześniejszymi rozwiązania technologicznymi opracowanymi przez ekspertów zajmujących się problematyką unieszkodliwiania azbestu dla odbiorców (respondentów) badań ankietowych.
3.	 Przekazanie materiałów do ekspertów technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu opracowania finalnego materiałów w postaci prezentacji multimedialnych na nośnikach CD/DVD.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.  1227) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r.
Nr 227, poz.  1485) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz.  529).
150
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz.  1397) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.  817).
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4.	 Przekazanie materiałów do ekspertów modelowania i integracji systemów w celu opracowania pytań ankietowych, łącznie z weryfikacją i walidacja ankiety, a także przygotowanie formularzy ankietowych na nośniku papierowym.
5.	 Opracowanie elektronicznych formularzy ankietowych.
6.	 Umieszczenie formularza w serwisie GeoAnkieta.
7.	 Zaproszenie respondentów do badania najpierw pocztą tradycyjną z listem przewodnim, a następnie drogą elektroniczną.
8.	 Wysłanie przypomnienia do listy odbiorców o terminie badania.
9.	 W momencie przeprowadzenia badań ankietowych kontrola nad treściami merytorycznymi oraz wgląd do procesu ich uzupełniania.
10.	 Pobranie wyników i przekazanie danych elektronicznych do ekspertów
modelowania i integracji systemów.
Przeprowadzenie badania pozwoliło na zweryfikowanie narzędzia informatycznego i sprawdzenia jego możliwości. Ogólnie proces przebiegu ankiety
nie różni się od innych elektronicznych ankiet dostępnych w sposób bezpłatny151 lub płatnych w sieci WWW. Przebieg ankiety to cztery etapy:
1.	 Utworzenie listy odbiorców (potencjalnych respondentów) ankiety.
2.	 Utworzenie nowej ankiety zgodnie z metodyką opracowania ankiet.
3.	 Opublikowanie w serwisie GeoAnkieta.
4.	 Zaproszenie respondentów do badania.
5.	 Przeprowadzenie badaniach w zdefiniowanym horyzoncie czasowym
z kontrolą stopnia postępów i uzupełnienia przez respondentów.
6.	 Pobranie wynikowych danych elektronicznych.
Przy planowaniu opracowania nowej ankiety należy uwzględnić istotne aspekty metodyki opracowania, jak i różny rodzaj aktywności i dostępność grup respondentów.
Serwis GeoAnkieta rozwiązuje problem pracochłonności opracowań badań kwestionariuszowych, przeprowadzania kampanii kwestionariuszowych,
oraz wprowadzania danych z ankiet badawczych. GeoAnkieta jest serwisem
umożliwiającym kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenia ankiet on-line przy użyciu przeglądarki internetowej.
Interesariuszami serwisu od strony podmiotu przeprowadzającego badania są podmioty starające się o uzyskanie koncesji na podziemne składowanie
odpadów niebezpiecznych, a także dowolne podmioty zainteresowane przeprowadzeniem badań. Ponieważ GeoAnkieta funkcjonuje jako niezależny mo-

151

Na przykład: eBadania.pl, Google Docs, Sugester.
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duł, może zostać zainstalowany na serwerze WWW lub w modelu CC przy
spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, tj. serwer WWW z interpreterem języka PHP oraz serwer bazy danych MySQL. Domyślnie, serwis GeoAnkieta jest funkcjonalnością i zarazem modułem wortalu GeoAzbest.

4.2.	Forum internetowe GeoForum
Założeniami ogólnymi do opracowania narzędzia informatycznego
w postaci forum internetowego jest realizacja sposobu dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami. Forum może być instrumentem dyskusji strategicznej kształtującym i stymulującym strategiczne myślenie o sposobach realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym lub subregionalnym przez inicjowanie debat m. in. na różne tematy i formy realizacji postulatów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Forum może kształtować przestrzeń dyskusji dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi w ochronę środowiska, stanowiąc praktyczną realizację zasady partnerstwa.
Forum internetowe GeoForum powinna być funkcjonalnością wortalu
GeoAzbest i zarazem miejscem w sieci Web, w którym może nastąpić dyskusja na tematy gospodarki odpadami. Sposób wykorzystania forum, tj. horyzont czasowy aktywności, uczestnicy, zależy od Zamawiającego. Przy planowaniu uaktywnienia forum należy uwzględnić istotne aspekty różnego rodzaju aktywności i dostępność grup zainteresowanych. Wśród uczestników forum
gospodarki odpadami powinno obejmować następujące grupy interesariuszy:
— ze strony regulatorów: przedstawiciele ze szczebla polityki i administracji (władze regionalne, władze lokalne) ,
— ze strony finansującej: eksperci ds. odpadów  ,
— ze strony przedsiębiorców: przedstawiciele przedsiębiorców usuwających,
transportujących odpady ,
— ze strony pośrednio zainteresowanych lub zaangażowanych: przedstawiciele mediów, organizacje pozarządowe, społeczeństwo, rolnicy .
Wymiernym efektem forum powinna być wymiana informacji pomiędzy
wszystkimi podmiotami zajmującymi się gospodarką odpadami, oraz zwiększenie świadomości społecznej, co do wagi problemów będących przedmiotem forum.
Forum powinno zostać podzielone na stronę administracyjną, za którą
jest odpowiedzialny główny redaktor treści. Forum powinno mieć elementy:
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— Metryczka forum: kategoria, nazwa, data rozpoczęcia/zakończenia, osoba odpowiedzialna, e-mail, adres kontaktowy.
— Kalendarz.
— Aktualności.
— Dokumenty do pobrania, załączniki.
— Ostatnio dodane uwagi.
— Najbardziej aktywne wątki projektu.
W zakresie funkcjonalności, co najmniej:
— Wyszukiwanie.
— Przeglądanie treści.
— Dodanie postu na forum.
— Założenie wątku na forum.
— Wysłanie zaproszenia.
— Pobranie pliku.
Redaktor treści jest odpowiedzialny za podział na kategorie forum z wariantami widoku: podkategorie kategorii forum, wątki podkategorii forum,
wpisy wątku podkategorii. W zakresie funkcjonalności:
— Aktywacja/Dezaktywacja forum.
— Aktywacja/Dezaktywacja/Utworzenie/Usunięcie/Edycja/Dodanie kategorii
forum.
— Założenie wątku na forum.
— Dodanie tagu do wpisu na forum.
— Usunięcie/Edycja wpisu na forum.
W zakresie listy użytkowników podział powinien uwzględniać: Użytkowników prywatnych/instytucjonalnych/subkont instytucjonalnych z elementami
przeglądania oraz wyszukiwania.
Serwis GeoForum rozwiązuje problem niwelowania bariery odległości
fizycznej i utworzenia przestrzeni dyskusji on-line dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi zainteresowanymi stronami przy użyciu przeglądarki internetowej.
Interesariuszami serwisu od strony podmiotu właściciela forum są dowolne podmioty publiczne i niepubliczne zaangażowane w ochronę środowiska, stanowiąc praktyczną realizację zasady partnerstwa oraz zainteresowane
przeprowadzeniem dyskusji w gospodarce odpada nimi niebezpiecznymi. Ponieważ GeoForum funkcjonuje jako niezależny moduł, może zostać zainstalowany na serwerze WWW lub w modelu CC przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, tj. serwer WWW z interpreterem języka PHP oraz serwer bazy danych MySQL. Domyślnie, serwis GeoForum jest funkcjonalnością
i zarazem modułem wortalu GeoAzbest.
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4.3.	Aplikacja GeoAnkieter
W ogólnych założeniach zbiór czterech aplikacji informatycznych ma odzwierciedlać główne procesy w ogniwach łańcucha logistycznego o strukturze liniowej w usuwaniu WZA/OZA i unieszkodliwianiu OZA na
podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych. Wszystkie aplikacje
mają zostać zintegrowane w serwie internetowym GeoAzbest i funkcjonować
w postaci e-usługi.
Aplikacja rozwiązuje problem inwentaryzacji depozytów azbestowych.
W ujęciu statycznym i dynamicznym aplikacja gromadzi, przechowuje i przetwarza dane miejsc użytkowania wyrobów zawierających azbest lub miejsc odpadów zawierających azbest oraz odpadów zmieszanych zawierających azbest,
łącznie z dokumentacją faktograficzną (rys. 4.1).
Do obowiązku posiadacza WZA należy ocena stanu wyrobów zawierających azbest152, a kolejny termin oceny wynika z oceny tego stanu lub działań,
np. wyroby niezakwalifikowane do wymiany a dokonane zostały zabezpieczenia przez zabudowę lub pokrycie wyrobów ponownie sporządzić ocenę w terminie 30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia153. W przypadku uzyskania
stopnia pilności II (od 95 do 115 punktów) wymagana jest ponowna ocena
w terminie do 1 roku, w przypadku uzyskania stopnia III (90 punktów) ponowna ocena jest dokonywana do 5 lat. Z każdą dokonaną ocenę wiąże się
wypełnieniem druku „OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)) oraz przechowywanie oceny i dokumentacji zawierających azbest. Aplikacja GeoAnkieter zawiera elektroniczną wersję druku Oceny oraz dodatkowo wykonuje dokumentacje faktograficzną, która szczegółowo została przedstawiona w rozdziale „1.3.1. Geolokacja
faktograficzna”. Geolokacja faktograficzna jest podstawą działań ewidencyjno-

§ 4.1. „Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów”. (Dz.U.
z 2004 r. Nr 71, poz.  649, z późn. zm.).
153
§ 5 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz.  649, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.
z 2010 r. Nr 162, poz.  1089).
152
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monitorujących, która ma na celu zebranie danych geolokalizacyjnych występowania azbestu na podstawie spisu z natury oraz ich rzeczywistych zmian
w czasie w terenie. Ankieter przechowuje dane w wersji elektronicznej i pozwala na wykonaniu rzeczywistej dokumentacji faktograficznej miejsc geolokalizacyjnych występowania azbestu. Zbiór ankieterów umożliwia pracę równoległą w pozyskiwaniu PA. Dane zebrane w wersji elektronicznej przekazują do
aplikacji GeoAzbest. Aby można tego było dokonać każdy ankieter w momencie przesłania danych zostaje zakodowany do unikalnego kodu ankietera (kod
20 znakowy). Sposób jego tworzenia został przedstawiony na rysunku 4.2.

Rysunek 4.1.	Wykorzystanie aplikacji GeoAnkieter w terenie do inwentaryzacji depozytów azbestowych
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Rysunek 4.2.	Sposób tworzenia unikalnego kodu ankietera

GeoAnkieter może być używany zarówno w trybie off-line na przenośnym komputerze bez dostępu do sieci internetowej, oraz z dostępem do sieci
bezpośrednio na dedykowanym serwerze u Zamawiającego. Oprogramowanie
jest tak skonstruowane, że oba tryby pracy są właściwe i w obu przypadkach
dane zostaną prawidłowo skatalogowane i przetworzone. Do pracy w terenie
dedykowany jest tryb off-line nawet, jeżeli komputer ankietera znajduje się
w zasięgu dostępnej sieci Wi-Fi. Oszczędza to jego baterię oraz czas niezbędny do przesłania plików ze zdjęciami, szczególnie w przypadku podłączenia
do bezprzewodowej sieci o niewielkiej przepustowości danych.
Zidentyfikowane miejsca wystąpienie azbestu określane są za pomocą
współrzędnych geograficznych. Wykorzystanie geolokalizacji pozwala w sposób jednoznaczny określić położenie geograficzne miejsc występowania azbestu w tym kontroli działań procesów pozyskiwania miejsc i następnie wizualnie odzwierciedlić miejsca za pomocą różnych znaczników na mapie cyfrowej w serwisie internetowym. Również wykonane zdjęcia pozwalają na
kontrolę poprawności wypełnienia druku Oceny, która jest oceną subiektywną. To od wyniku oceny zależy, jakie działania należy podjąć w przyszłości. W przypadku uzyskania stopnia pilności I (od 120 punktów) wymagane jest pilnie usunięcie (lub wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie WZA.
Interesariuszami aplikacji są bezpośrednio ankieterzy. Ankieterem jest
przeszkolona osoba w posługiwaniu się sprzętem fotograficznym z GPS oraz
w obsłudze aplikacji GeoAnkieter. Aplikacja może zostać zainstalowana na
przenośnym urządzeniu spełniające minimalne wymagania techniczne.

4.4.	Aplikacja GeoDepozyt
Wykonane zdjęcia oraz dane stowarzyszone (wypełniona ankieta) są przekazywane do aplikacji GeoDepozyt, gdzie stanowią dokumentację,
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w tym zdjęciową umiejscowienia punktu azbestowego, w określonym momencie czasowym. Liczba momentów czasowych jest nieograniczona, co oznacza,
że można wykonywać ewidencje punktu azbestowego, aż do mementu usunięcia azbestu oraz po usunięciu OZA, jako dowód jego faktycznego usunięcia. Punktem odniesienia punktu azbestowego jest lokalizacja fizyczna miejsca występowania WZA/OZA, która jest ustalana na podstawie danych teleadresowych. GeoDepozyt powinien realizować cztery główne cele:
1.	 Pobrać dane z aplikacji GeoAnkieter. Ankieter z dostępem do sieci internetowej powinien przez przeglądarkę w formie e-usługi przesłać dane
do aplikacji GeoDepozyt lub skopiować dane z aplikacji na nośnik pamięci i wczytać do aplikacji GeoDepozyt. Funkcjonalnie, GeoDepozyt powinien obsłużyć, co najmniej 30 ankieterów w tym samym czasie.
2.	 Dokonać wizualizacji na cyfrowej mapie satelitarnej/terenowej miejsc
geolokalizacyjnych występowania azbestu bezpośrednio na stronie internetowej. Również dokonać wizualizacji przetworzonych danych na mapie w różnych warstwach wizualności, np. priorytetowość działań (stopień pilności usunięcia azbestu),.
3.	 Wykonać zestawienia z możliwością eksportu danych na zewnętrzne nośniki pamięci.
4.	 Umożliwiać dostęp do wewnętrznej struktury przez API dla komunikacji z oprogramowaniem wewnętrznym lub ewentualnym oprogramowaniem zewnętrznym.
Wymienione cztery cele powinny zostać zrealizowane w postaci e-usługi,
a dostęp do aplikacji powinien się odbywać za pomocą przeglądarki internetowej o minimalnych wymaganiach technicznych.
Aplikacja rozwiązuje problem:
1.	 Identyfikacji miejsc występowania WZA/OZA lub miejsc, z których został usunięty azbest, z możliwością wyświetlenia z rożnymi opcjami, np.
w zadanym horyzoncie czasowym, wg stopnia pilności usunięcia azbestu, ograniczenia obszaru miejsc występowania azbestu.
2.	 Monitoringu miejsc występowania azbestu. Monitoring polega na ponownym wykonaniu dokumentacji faktograficznej miejsc geolokalizacyjnych występowania azbestu w sytuacji zmiany jego stanu, np. zawalenia się obiektu, demontażu azbestu, rozbiórki obiektu.
3.	 Pracochłonności sprawozdawczości w zakresie tempa usuwania jak i dokumentacji faktycznego usunięcia azbestu.
Interesariuszami aplikacji są podmioty z sektora administracji samorządowej lub podmiot koordynujący umiejscowiony w planowanym podziemnym
składowisku odpadów niebezpiecznych.
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4.5.	Aplikacja GeoMonitoring
Wszystkie procesy w gospodarowaniu wyrobami/odpadami zawierającymi azbest są realizowane w środowisku. Istotą tych działań jest realizacja w sposób niezagrażający środowisku154. Dotyczy to życia i zdrowia ludzi,
a także zwierząt żyjących w kontakcie z powietrzem. Oddziaływanie pyłów
i włókien azbestu dotyczy nie tylko posiadaczy WZA/OZA, którzy są w bliskości miejsc użytkowania, ale również środowiska przebywania ludzi i zwierząt,
nawet na obszarach znacznie oddalonych od miejsc występowania WZA/OZA.
Procesy usuwania, pakowania, transportu mogą powodować emisję pyłów
i włókien azbestu do środowiska, dlatego przepisy prawne nakładają obowiązek wykonywania prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Dlatego należy podjąć wszelkie działania, aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko155.
Bezpośrednią miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie włókien w powietrzu mierzone liczbą włókien w jednostce objętości – środowisku pracy na cm3 (l.wł/cm3), w powietrzu komunalnym na m3
(l.wł/m3)156. Dlatego z punktu widzenia głównych procesów w cyklu życia
azbestu, należy dokonać pomiarów dla weryfikacji, czy procesy związane
z OZA nie wpływają negatywnie na środowisko157. W tym celu należy wykonywać pomiary powietrza158 dla określenia tła środowiska oraz dokonać kolejFunkcjonalnością, aplikacja wpisuje się w zakres ochrony środowiska dla kontroli czy działania nie powodują zanieczyszczenia powietrza pyłami i włóknami azbestu: „ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: […] b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, […” (Art. 3 ust. 13, Prawo ochrony środowiska, Dz.  U.  z 2008 r. Nr 25,
poz.  150, z późn. zm.).
155
„Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest
obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując
się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.” (Prawo ochrony środowiska,
Dz.  U.  z 2008 r. Nr 25, poz.  150, z późn. zm.).
156
N. Szeszenia-Dąbrowska, W. Sobala, Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2010, s.  14.
157
Aspekty ekspozycji i narażenia włókien azbestu na ludzi zawiera monografia: K. Czarnocki, E. Czarnocka, Monitoring narażenia i modelowanie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, t. V, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013.
158
Dział II Ochrona powietrza, art. 85, Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  z 2008 r. Nr 25,
poz.  150, z późn. zm.).
154
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nych pomiarów stężeń włókien. Parametry stanowiska pomiarowego wyznaczane są na podstawie mapy cyfrowej Google Map. W przypadku dysponowania
współrzędnymi geograficznymi w układzie WGS84159 (szerokość N: dd°mm’ss,ss”; długość E: dd°mm’ss,ss”) należy przeliczyć na współrzędne płaskie prostokątne w układzie Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992
(PUWG 1992)160.
Podstawowy zakres monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi może dotyczyć trzech lokalizacji w łańcuchu logistycznym: 1) Miejsc użytkowania i usuwania WZA/OZA (węzeł początkowy łańcucha logistycznego: PA, ‘TSA). 2) Ewentualnych miejsc tymczasowego magazynowania OZA
(TSA). 3) Miejsc tymczasowego magazynowania OZA na terenie kopalni (TSA’)
i miejsc podziemnego składowania OZA w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej, poeksploatacyjnej (PA) oraz pomiędzy węzłami (rys. 4.3). Ujmując
podmiotowo:
— monitoring posiadaczy odpadów (PA, TSA, SP),
— monitoring wytwórców odpadów (‘TSA),
— monitoring przemieszczania odpadów.
Aplikacja GeoMonitoring rozwiązuje problem:
— Planowania miejsc kontroli stężeń włókien azbestu w specyficznych
miejscach (miejscach węzłowych łańcucha logistycznego) oraz wyznaczenia teoretycznych miejsca pomiaru na drogach, po których następuje zintensyfikowany transport OZA, w oparciu o parametry transportowe (czasu, ilości przebiegów oraz wielkości transportowych). Na podstawie danych z aplikacji GeoLogistyka, GeoMonitoring informuje użytkownika konieczności dokonania pomiarów stężenia cząsteczek azbestu
w powietrzu.
— Planowania miejsc kontroli stężeń włókien azbestu w wyznaczonych
przez użytkownika aplikacji miejsc w terenie, np. miejsc utwardzenia
lokalnych dróg OZA, pomieszczeń, w których zastosowano wyroby lub
znajdują się odpady azbestowe, jako materiały budowlane i wykończeniowe, miejsc „dzikich wysypisk”.
— Pozyskiwania, przechowywania i dokumentowania wyników pomiarów
stężenia włókien w ujęciu czasowym.

159
Współrzędne geograficzne w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego WGS84.
Układz 1984 roku, który definiuje elipsoidę przybliżającą kształt Ziemi wykorzystywany do
tworzenia map.
160
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych oparty na odwzorowaniu Gaussa-Krügera
na elipsoidę GRS80 w jednej dziesięciostopniowej strefie.
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— Planowania tras przejazdu zespołu monitorującego ze sprzętem pomiarowym.
— Prezentacji danych na mapach cyfrowych na podstawie wyników modelowania rozkładów stężeń włókien azbestu w powietrzu, pomiarów
stężeń oraz dodatkowych metod szacowania stężeń. Wartości stężeń na
mapie przedstawia się w postaci izolinii ze skokiem nie większym niż
10% do 25% odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu długoterminowego161.

Rysunek 4.3.	Istotne miejsca monitoringu zanieczyszczenia powietrza w łańcuchu logistycznym

Interesariuszami aplikacji są osoby dokonujące pomiaru kontroli stężeń włókien azbestu, pracownicy podmiotu koordynującego odpowiedzialni

161

Funkcjonalność zakładana w momencie wdrożenia SIG u Zamawiającego.
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za ochronę środowiska, pracownicy kopalni odpowiedzialni za zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu podziemnego składowiska odpadów162. Pomiary stężeń włókien azbestu powinny być wykonywane zgodne
z polską normą PN-88/Z-04202/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azbestu. Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej, natomiast pozostałe elementy niewymienione w normie PN-88/Z-04202/02 powinny być wykonane na zasadzie analogii do pomiaru innych substancji w powietrzu:
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek.
Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy; PN EN 689: 2002
Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia
pomiarowa; PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy. Wymagania; PN-N-18002: 2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

4.6.	Aplikacja GeoLogistyka
Prototyp GeoLogistyka to aplikacja, która wspiera informatycznie
decydentów odpowiedzialnych za proces transportu w łańcuchach logistycznych o strukturze liniowej, smukłej. Logistyka to proces organizacji usług dla
fizycznego przepływu dóbr pomiędzy punktami węzłowymi (w ujęciu sieciowym) lub pomiędzy ogniwami łańcucha (w ujęciu z wyodrębnionymi ogniwami decyzyjnymi) wraz z przepływami płatności i stowarzyszonej informacji (rys. 4.4).

Prototyp aplikacji GeMonitoring nie uwzględnia funkcjonalności wynikających z zapisów
szczegółowych dotyczących zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych ze względu na specyficzne warunki umiejscowienia składowiska w fazach przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej, poeksploatacyjnej oraz rozwiązań istniejących, np. liczba otworów obserwacyjnych oraz innych punktów pomiarowych do prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacyjnej, również ze względu na monitoring innych istotnych danych, np. poziom meta-nośności, temperaturę i ciśnienie panujące w górotworze, innych
wymagań zgodnie z zakresem i sposobem monitorowania składowiska określonymi w koncesji
na podziemne składowanie odpadów. Szczegółowe warunki oraz obowiązki wynikające z planowania, prowadzenia i zakończeni podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz.  1771).
162
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Rysunek 4.4.	Przepływ strumieni pomiędzy ogniwami łańcucha logistycznego z miejscem tymczasowego magazynowania OZA (TSA)

Fizyczny przepływ dóbr związany jest z następującymi strumieniami
(rys.  4.5):
— Strumień fizyczny OZA w procesie transportowym od węzła początkowego (miejsca tymczasowego magazynowania ‘TSA w PA,) do węzła
pośredniczącego (TSA), o ile jest to ekonomicznie uzasadnione oraz od
TSA do węzła końcowego, tj. miejsca tymczasowego magazynowania na
terenie kopalni TSA’ mającą koncesję na składowanie odpadów niebezpiecznych SP.
— Strumień fizyczny przepływu dokumentacji papierowej: „karta ewidencji
odpadu”, „karta przekazania odpadu”, sprawozdawczość (zbiorcze zestawienia). Przekazanie „karty przekazania odpadu” związane jest ze zmianą posiadaczy OZA. Uprawniony podmiot transportujący wyłącznie odpady nie jest posiadaczem odpadów. Jednak w przypadku wytwórcy odpadów i jednocześnie podmiotu transportującego powoduje, że podmiot
staje się posiadaczem OZA. W całym łańcuchu logistycznym obowiązuje
206
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zasada posiadania i odpowiedzialności za OZA. Podmiot odpowiedzialny za tymczasowe magazynowanie przejmuje obowiązki gospodarowania odpadami, włącznie z dokumentacją.
— Strumień płatności związany z wydatkami za świadczenie usług, przez
podmiot usuwający (demontaż, pakowanie, oznakowanie, załadunek, uporządkowanie miejsca PA) oraz płatność za usługę transportu i utylizacji na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów
niebezpiecznych. Ze strony finansującej, płatnikami są osoby posiadające
WZA/OZA lub płatnicy wspomagający, tj. bezpośredni lub pośredni kontraktorzy, np. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
budżetu powiatu, środki gminy, środki finansowe innych grantodawców.
— Strumień materiałów opakowaniowych (palety, opakowania drewniane,
folia zabezpieczająca, znakowanie) (strumień nieuwzględniony na rysunku 4.5).
— Strumień środków transportowych, narzędzi i ludzi niezbędnych do realizacji usługi (strumień pojazdów transportowych do miejsc docelowych
i zasoby ludzie nieuwzględnione na rysunku 4.5).

Rysunek 4.5. Łańcuch logistyczny w usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
w ujęciu sieciowym – główne strumienie
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Strumień fizyczny OZA w procesie transportowym przepływa drogami
publicznym o określonych parametrach technicznych i na określonych warunkach. Transport drogowy wyznaczony jest siecią dróg publicznych. Do wyznaczenia trasy przejazdów samochodów z OZA wykorzystano oprogramowanie
GPS oraz skorzystano z rozwiązań map cyfrowych z możliwością przetwarzania danych przestrzennych (WebGis). Wykonany prototyp oprogramowania pod nazwą własną GeoLogistyka sugeruje wykorzystanie techniki geolokacji w logistyce.
Obszarem funkcjonalności aplikacji GeoLogistyka jest przetwarzanie danych wyłącznie związanych z fizycznym przepływem fizycznym OZA drogami lądowymi, publicznymi pomiędzy miejscami tymczasowego magazynowania OZA, poszczególnych posiadaczy (rys. 4.6).

Rysunek 4.6. Fizyczny transport pomiędzy posiadaczami OZA
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Aplikacja GeoLogistyka rozwiązuje problem:
1.	 Wyznaczania tras transportu drogami publicznymi. Eksploatacja dróg nie
może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska163. Oznacza to, że z transport do składowiska musi się odbywać odpowiednimi
pojazdami, spełniającymi kryteria obciążalności dróg i standardów jakości
środowiska. Wyznaczenie trasy odbywa się według zdefiniowanego algorytmu wyboru tras. Wyznaczenie tras obejmuje uwzględnienie węzła pośredniczącego TSA, od ‘TSA do TSA oraz od TSA do TSA’ lub trasy bezpośrednio skierowanej do miejsca docelowego składowania (‘TSA-TSA’).
2.	 Umiejscowienia przestrzennego tras transportu w siatce dróg odzwierciedlonych na mapach cyfrowych Google Maps. Wizualizacja tras transportowych umożliwia kontrolę i sprawdzenie poprawności przeprowadzenia tras.
3.	 Wizualizację na mapach cyfrowych obciążenia transportowego poszczególnych odcinków dróg (ilość odpadów przetransportowanych daną drogą wraz z chronologią tych transportów).
4.	 Dokumentowania faktu przebiegów wraz z istotnymi parametrami wraz
z możliwością prezentacji transportów w postaci tabelarycznej.
5.	 Dokumentowania faktu procesu magazynowania paczek OZA w miejscach tymczasowego magazynowania (TSA) oraz zarządzani procesami
magazynowania: przyjęcie paczek na stan magazynu, wydanie, magazynowanie, identyfikacja paczek, inwentaryzacja, śledzenie poziomu magazynowania, wyznaczenie teoretycznej, ekonomicznej wielkości zamówienia dla danego środka transportowego.
6.	 Planowanie i optymalizacji wykorzystania pojemności miejsc TSA oraz
dostępnych środków transportowych do przewozu OZA.
7.	 Eksportu danych w formie zestawień i raportów tabelaryczne dla umożliwiania wykonania sprawozdawczości oraz graficznego przedstawienie
danych.
Przy wyznaczaniu trans oraz miejsc TSA, algorytm wyznaczania dla dowolnego obszaru jest następujący:
1.	 Na podstawie danych transportowych oraz parametrów, wprowadzanych
do modelu logistycznego do wyznaczania miejsc TSA, oblicza się teoretyczne miejsca tymczasowego magazynowania odpadów (TSA). Wyznaczona liczba i miejsca (poszczególne odległości od PA do miejsca docelowego składowania SP) nanosi się na cyfrową mapę Google Maps. Bezpośrednio na mapie w trybie on-line koryguje się ręcznie miejsca ostaArt. 174 ust. 1 prawa ochrony środowiska (Dz.  U.  z 2008 r. Nr 25, poz.  150,
z późn.  zm.).
163
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tecznego usytuowania tymczasowych miejsc magazynowania odpadów
– miejsc TSA164 z uwzględnieniem prawnych warunków ograniczających.
Po umiejscowieniu punktów TSA na cyfrowej mapie, zdefiniowany algorytm aplikacji GeoLogistyka wyznacza najkrótsze drogi transportowe
od TSA do TSA’165. Dane GPS z dróg eksportuje się do pliku na nośniku
pamięci w celu importu do innej specjalistycznej aplikacji166.
2.	 W oparciu o program komputerowy pozwalający na wytyczanie trasy
najszybszej, najkrótszej lub najtańszej z uwzględnieniem restrykcji dla
pojazdów ciężarowych (wysokość wiaduktów, nośność dróg) oraz aktualnych utrudnień w ruchu wyznacza się trasy spełniające zadane kryteria167 (dane zaimportowane z Google Maps ze współrzędnymi GPS).

Lokalizacja miejsc TSA będzie możliwa przy drogach z dobrym dostępem i umożliwiających ruch ciężkiego transportu kołowego dla pojazdów ciężarowych o ładowności do 30 ton.
Lokalizacja TSA nie będzie możliwa na obszarach chronionych, w tym również w obszarach
Natura 2000.
165
Drogi transportowe łączące miejsca TSA z TSA’ nie mogą zawierać ograniczeń dla tonażu pojazdów mniej niż 30 ton, również nie mogą przebiegać przez obszary chronione. Dlatego
wyznaczenie lokalizacji punktów TSA przy drogach będzie wyłącznie na drogach wcześniej już
wytypowanych, sprawdzonych pod względem spełniania warunków.
166
Na stan 2013 roku, mapy cyfrowe Google Maps w najnowszej wersji nie posiadają pożądanej funkcjonalności, dlatego należy korzystać ze specjalistycznych aplikacji.
167
Program do wyznaczania dróg transportowych samochodami ciężarowymi powinien posiadać, co najmniej funkcjonalność:
• Program na system operacyjny Windows do wytyczania tras, wyposażony w cyfrową
mapę Polski (100% pokrycia) oraz zawierać dane o restrykcjach drogowych.
• Możliwość wytyczania trasy najszybszej, najkrótszej i najtańszej z uwzględnieniem restrykcji dla pojazdów ciężarowych (wysokość wiaduktów, nośność dróg) oraz aktualnych
utrudnień w ruchu (np. roboty drogowe).
• Opis tras ze szczegółowymi wskazówkami jak pokonywać poszczególne odcinki trasy
(możliwość ustawienia bazy startowej i bazy docelowej).
• Możliwość wyszukiwania, co najmniej: ulic, skrzyżowań, osiedli, dzielnic, obiektów użyteczności publicznej oraz po współrzędnych geograficznych.
• Możliwość obliczania tras między dowolną ilością punktów wg wybranego algorytmu, co
najmniej: trasa najszybsza, najkrótsza lub najtańsza, optymalnej trasy program (uwzględnienie dróg gruntowych i ograniczeń związanych z kierunkowością ulic).
• Możliwość uwzględniania indywidualnych parametrów pojazdów.
• Możliwość uwzględnienia restrykcje dla pojazdów ciężarowych (wysokość wiaduktów, nośność dróg) oraz aktualne utrudnienia w ruch, np. roboty drogowe.
• Możliwość wydrukowania wybranego fragmentu mapy wraz z opisem trasy (zaznaczyć
punkty lub obszary wyłączone z ruchu), wycinać z mapy fragmentu ścieżki oraz możliwość prezentacji na mapie wielu tras z ewidencji.
• Zawierać moduł GPS, umożliwiający zaimportowanie do programu danych GPS i dokonać jej wizualizacji oraz analizy na ekranie.
164
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Wyznaczone trasy (numery dróg) wprowadza się z powrotem do aplikacji GeoLogistyka.
3.	 Aplikacja GeoLogistyka zapamiętuje drogi, którymi może odbywać się
transport OZA z umiejscowieniem TSA (transportowanie pojazdami odpadów do miejsc TSA lub bezpośrednio do TSA’ możliwe jest pojazdami o dopuszczalnej ładowności do 5 ton, tak aby transport mógł się
odbywać po drogach lokalnych). Ostateczne umiejscowienie TSA musi
uwzględniać analizę przebiegu tras dojazdowych do składowiska z analizą o największym spodziewanym natężeniu ruchu w celu ewentualnego zminimalizowania oddziaływania transportu na drogi lokalne (w zasadzie zharmonizowana z aspektami lokalnego ludzkiego życia społecznego) oraz obszary prawnie chronione (ekologicznej nieuciążliwości)
lub wywołujące niekorzystne skutki dla terenów wiejskich lub miejsc
o szczególnym znaczeniu.
4.	 Wynikiem działania algorytmu jest usytuowanie tras oraz fizyczne ulokowanie TSA w siatce dróg transportowych.
Przy wyznaczaniu miejsc TSA bezpośrednio na mapie cyfrowej należy
uwzględnić prawne możliwości utworzenia punktów TSA, przy warunkach
ograniczających:
1.	 Miejsca TSA nie powinny być wyznaczane w obszarach chronionych oraz
na zasadzie analogii do składowisk, powinny być ulokowane w minimalnej, bezpiecznej odległości ok. 1 km od obszarów chronionych dla
ograniczenie ewentualnego negatywnego oddziaływania hałasu i pylenia oraz w bezpiecznej odległości od zwierciadła wód podziemnych.
2.	 Przepisy zawarte w ustawie o odpadach umożliwiają magazynowanie
odpadów z określonymi zastrzeżeniami. Punkty TSA odpadów odbywają
się na terenie, do którego posiadacze odpadów mają tytuł prawny oraz
mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez
rok. Przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu
składowania poszczególnych materiałów należy do obowiązków pracowników, zgodnie z wymaganiami przepisów BHP168.
• Możliwość zapisywania poszczególnych widoków mapy, możliwość robienia dowolnych
wydruków oraz zrzutów ekranowych.
Do prototypu aplikacji GeoLogistyka wykorzystano program Cartall TRUCK box edition 2011
(http://cartall.com.pl, dostęp 12.10.2013 r)
168
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.  844, § 99
punkt 1 ustęp 4).
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3.	 Miejsce magazynowania odpadów TSA nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym jednak istnieje potrzeba administracyjnej zgody na określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
4.	 Odpady przeznaczone do składowania w TSA mogą być magazynowane
wyłącznie w celu skumulowania odpowiedniej ilości tych odpadów do
transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok169.
5.	 Wszelkie działania mają ograniczać potencjalny negatywny wpływ na
środowisko.
6.	 Istnieje możliwość zwrócenia się do Ministra Środowiska o wydanie
rozporządzenia szczegółowo określające miejsce, sposób magazynowania TSA w oparciu o zapisy artykułu 25 punkt 7: „Minister właściwy
do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, kierując się
właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z magazynowaniem
odpadów.”. Problem ten również występuje podczas magazynowania na
terenie kopani, gdyż utworzenie buforu jest niezbędne dla zorganizowania płynnego strumienia do składowiska podziemnego.
7.	 Generalną zasadą postępowania z WZA jest zapewnienie systemowych
warunków bezpiecznego usuwania, magazynowania. Za przygotowanie
do transportu paczek odpadów zawierających azbestowych odpowiedzialny jest wytwórca odpadów, który powinien maksymalne zabezpieczyć
pakunek przed możliwością emisji włókien azbestu do atmosfery. Sposób zabezpieczenia paczek został przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz.  649).
Wszelkie prace wykonywane powinny być zgodne z przepisami BHP170.

169
Ograniczenie wynika z przepisy Art. 25 punktu 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  21)
170
Szczegółowe zapisy zawarte są w części „D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.  844,
§ 91–§ 104).
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Aplikacja GeoLogistyka należy do programów umożliwiających uzyskanie
dwóch zasadniczych efektów w sposób nie intuicyjny, względnie szybki i dokładny. Pierwszy efekt to planowanie i fizyczne rozlokowanie miejsc tymczasowego magazynowania OZA (TSA) w cyfrowej siatce dróg na mapie cyfrowej, umożliwiając ograniczenie negatywnego oddziaływania środków transportowych na środowisko. Transport drogowy do miejsc TSA może się odbywać pojazdami o dopuszczalnej ładowności do 5 ton, podczas gdy od TSA
do TSA’ może się odbywać skumulowanym ładunkiem przy wykorzystaniu
pojazdów ciężarowych o ładowności do 30 ton. Zmniejsza się zatem liczba
przebiegów i tym samym wpływ negatywny oddziaływania transportu na środowisko. Jest to ważny efekt, który musi być brany pod uwagę przy transporcie odpadów. Uzyskane efekt ekologiczny to ograniczenie hałasu, zmniejszenie emisji produktów spalania paliw, zmniejszenia ryzyka kolizji pojazdów ze zwierzętami i co się z tym wiąże zmniejszenia śmiertelności zwierząt
oraz ograniczenie efektu bariery dla przemieszczających się zwierząt. Również
wpływa się korzystnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego przez zmniejszenie natężenia ruchu na drogach i obniżenia stopnia prawdopodobieństwa kolizji z innymi uczestnikami ruchu, np. ciągnikami rolniczymi, rowerami i innymi samochodami.
Drugi efekt zastosowania aplikacji jest związany z TSA i z obniżeniem
kosztów funkcjonowania łańcucha a tym samym całego przedsięwzięcia przez
zastosowanie pojazdów o dużej ładowności co powoduje obniżenie jednostkowego koszt przewozu OZA.
Trudność prawidłowego umiejscowienia TSA w siatce dróg wynika
z charakterystyki dostępnych środków transportu na danym obszarze, które muszą zostać wprowadzone do aplikacji. Istnieje zatem dylemat wyboru środków transportowych w wariantach. Wariant pierwszy możliwość rezygnacji z miejsc TSA zwiększając ładowność samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, oczywiście do pewnej granicy wynikającej z charakterystyki
pojazdów, wielkości tonażu obciążalności dróg171 oraz braku możliwości przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary chronione. Drugim wariantem
i zarazem rozwiązaniem zmniejszającym przebieg taboru w wozokilometrach
jest wprowadzenie węzłów pośredniczących magazynujących odpady – miejsca
TSA. Jednak wprowadzenie miejsc TSA do łańcucha logistycznego jest działaniem nieproekologicznym, gdyż po pierwsze, wydłuża czas unieszkodliwienia
Każda droga posiada ograniczenia sygnalizowane znakami drogowymi, a przede wszystkim znakiem tonażu B18 – ograniczenia tonażu pojazdów które należy uwzględnić podczas wyznaczania tras.
171
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OZA do maksymalnie 1 roku, po drugie tymczasowo magazynuje OZA, tym
samym powoduje się potencjalne zagrożenie zniszczenia opakowania i uwolnienia się pyłu i włókien azbestu do powietrza atmosferycznego, po trzecie,
miejsca TSA wpisują się niekorzystanie w walory przyrodnicze i krajobrazowe, chociaż nie powodują ich degradacji oraz również utrzymanie ich kosztuje. Natomiast, wprowadzenie miejsc TSA jest sposobem ograniczania negatywnych skutków dla środowiska, i do tego akceptowalnym społecznie ze
względu na nadrzędny interes publiczny i środowiskowy oraz faktu wzmacniania pozytywnych (preferowanych) metod rozwiązań pozwalających w ostateczności na pozytywne oddziaływanie na środowisko.
Aplikacja GeoLogistyka umożliwia decydentowi przekazanie informacji,
na podstawie których można dokonać wyboru wariantu z uwzględnieniem
rzeczywistych warunków. Reasumując, utworzenie miejsc tymczasowego magazynowania odpadów (TSA) w łańcuchu logistycznym można nie planować
w przypadku niewielkiego przepływu odpadów, jednak staje się koniecznością
podyktowaną aspektami ekonomicznymi, ekologicznymi, co do zasadności ich
utworzenia w przypadku dużej intensywności przewozów. W tym celu należy wykorzystać aplikację GeoLogistyka.
Interesariuszami aplikacji są osoby odpowiedzialne za transport OZA
i pracownicy podmiotu koordynującego odpowiedzialni za ochronę środowiska.

5. Proces wdrożenia i wsparcia
systemu informatycznego GeoAzbest

5.1.	Wprowadzenie
Rozdział zawiera opis planu procesu wdrożeniowego zawierającego się w Projekcie wdrożenia i wsparcia SIG. Projekt został opracowany w ramach procesów wspomagających wytwarzania oprogramowania w cyklu budowy prototypowego oprogramowania SIG rys. 5.1.

Rysunek 5.1. Projekt wdrożenia i wsparcia SIG
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Przedmiotem wdrożenia są wykonane w ramach projektu rozwojowego
prototypy serwisów i prototypy aplikacji informatycznych zintegrowane z serwisem internetowym, określane w monografii terminem system informatyczny SIG. Podstawą procesu wdrożenia będzie dwustronna umowa na usługę
wdrożenia (Umowa usługi wdrożeniowej) pomiędzy Wykonawcą systemu informatycznego SIG a Zamawiającym. Wdrożenie nastąpi przez Zespół Wdrażający w oparciu o Procedurę Wdrożeniową na określonych zasobach sprzętowo-programowych w środowisku najpierw testowym Zamawiającego, a po
pozytywnej weryfikacji w miejscu docelowym Zamawiającego.
Proces wdrożenia w cyklu życia oprogramowania systemu informatycznego SIG składa się z kilku faz kończącymi się odpowiednimi dokumentami
podpisanymi przez dwie strony oraz stowarzyszoną dokumentacją. Po cyklu
wdrożenia następuje Asysta techniczna i 12 miesięczny Serwis gwarancyjny
(rys. 5.2.). Wymienione trzy elementy stanowią cykl opieki na system SIG.

Rysunek 5.2.	Proces wdrożenia systemu informatycznego SIG w cyklu wsparcia oraz w cyklu
życia oprogramowania wraz z planowanymi dokumentacjami systemu
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Wdrożenie SIG nastąpi w środowisku testowym Zamawiającego. Oprogramowanie SIG zostanie dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu na
nośnikach DVD. Komplet danych na DVD zawiera 2 niezależne serwisy, aplikacje, komplet danych przykładowych. Serwisy/aplikacje odpowiadają następującym wymaganiom technicznym i formalnym:
1.	 Zawierają wersję instalacyjną.
2.	 Zawierają pliki konfiguracyjne wstępnie już uzupełnione.
3.	 Kod źródłowy opisany, jednoznacznie wskazując przynależność do modułu.
4.	 Są pozbawione wszelkiego kodu nadmiarowego, niezwiązanego merytorycznie z funkcjonalnością (brak ukrytych funkcjonalności, kodu destrukcyjnego, np. złośliwego).
5.	 Są jednoznacznie oznaczone (tytuł, autor, wersja, data, opis).
Komplet oprogramowania Systemu składa się z następujących komponentów dostarczonych na nośniku DVD zatytułowany „System informatyczny
GeoAzbest – Serwisy i aplikacje”:
1.	 Serwis internetowy GeoAzbest.
2.	 Forum internetowe GeoForum.
3.	 Ankieta internetowa GeoAnkieta.
4.	 Aplikacja GeoAnkieter.
5.	 Aplikacja GeoDepozyt.
6.	 Aplikacja GeoMonitoring.
7.	 Aplikacja GeoLogistyka.
Przekazana dokumentacja oznaczona i jednoznacznie przypisana do serwisu/aplikacji (tytuł, autor, wersja, data, opis).
Dla zweryfikowania środowiska testowego Zamawiającego i oprogramowania SIG zostanie dostarczony komplet danych przykładowych (testowych).
Komplet danych przykładowych dostarczony będzie na nośniku DVD zatytułowany „System informatyczny GeoAzbest – Dane testowe”.
W zależności od woli Zamawiającego do Umowy usługi wdrożenia mogą
zostać dołączone oświadczenia Wykonawcy:
1.	 Oświadczenie, że do wszystkich wyników prac, Wykonawca posiada pełne prawa majątkowe, które przysługuje Wykonawcy i prawa mogą zostać przeniesione na Zamawiającego172.

Wykonawca może przenieść na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do
wszystkich przekazanych wyników prac Wykonawcy na polach eksploatacji określonych w art. 50
i 74 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z 2006
roku Nr 90, poz.  631 z późn. zm.).
172
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2.	 Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie przekazane na płycie DVD oprogramowanie są wolne od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
3.	 Oświadczenie o dochowaniu należytej staranności profesjonalizmu zawodowego z uwzględnieniem charakteru procesu wdrożenia z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe zespołu wdrażającego.
4.	 Oświadczenie o braku przeszkód faktycznych i prawnych stron Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie do należytego wykonania wdrożenia.
5.	 Zobowiązanie do wykonania prac wdrożeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem poufności, integralności i dostępności danych a w szczególności przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
W skład programowa SIG w procesie wdrożenia nie wchodzą:
1.	 Oprogramowanie oraz licencje związane z systemami operacyjnymi, jednak mogą zostać dostarczone i zainstalowane Użytkownikowi w ramach
platformy sprzętowo-programowej w ramach zapisów Umowy usługi
wdrożeniowej.
2.	 Oprogramowanie oraz licencje mechanizmów związane z pracą systemów operacyjnych, które są niezbędne do zainstalowania w ramach platformy sprzętowo-programowej.

5.2.	Procedura wdrożeniowa
Przetestowany w środowisku testowym Wykonawcy system informatyczny SIG najlepiej migrować do środowiska testowego Zamawiającego.
Środowisko testowe Zamawiającego może powstać jako nowe, specjalnie dedykowane dla SIG (rekomendacja Wykonawcy) lub w ramach swoich zasobów Zamawiający może wykorzystać własną istniejącą infrastrukturę techniczną lub skorzystać z usługi hostingowej zewnętrznego podmiotu, np. Wykonawcy lub innego zewnętrznego operatora usług. Sposób i miejsce instalacji
SIG powinien być zapisany w Umowie usługi wdrożeniowej.
Procedura wdrożeniowa dokonana przez Wykonawcę jest kompleksową
usługą rozpoczynającą się od podpisania dokumentu Umowy „Umowa usługi
wdrożeniowej na wdrożenie systemu informatycznego SIG” a zakończona będzie
protokołem zakończenia „Protokół zakończenia serwisu gwarancyjnego systemu
SIG”. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego niekompletności lub nieaktualności funkcji SIG w zakresie funkcjonalności oprogramowania, Wykonawcy dokonają oceny ich możliwości spełnienia. Proces uaktualnienia funk218
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cjonalności będzie wykonywany w ramach inżynierii wymagań w uzgodnionym czasie. Zakres rozszerzonej funkcjonalności oprogramowania będzie zawarty w Umowie usługi wdrożeniowej.
Planowany zakres usług wdrożeniowych systemu informatycznego SIG
u Zamawiającego może obejmować 7 faz kończącymi się odpowiednimi dokumentami podpisanymi przez dwie strony oraz stowarzyszoną dokumentacją:
1.	 Faza pierwsza: Przygotowania do wdrożenia. Zakres działań obejmuje wizję lokalną i zebranie informacji na temat środowiska uruchomieniowego
u Zamawiającego, w kontekście zasobów osobowych, sprzętowo-programowych, lokalowych, usytuowania. W szczególności zasobów technicznych współpracujących z system informatycznym SIG: stanowisk dostępowych użytkowników (rodzaj, ilość, np. komputery PC, laptopy, tablety,
smartfony), łącznie ze sprawdzeniem ich stanu technicznego i oprogramowania. W przypadku zmiany funkcjonalności oprogramowania, proces modyfikacji SIG będzie przebiegał do momentu zainstalowania platformy programowej. Faza zakończona jest zadaniem kontrolnym polegającym na zatwierdzeniu dokumentacji wdrożeniowej dokumentem „Protokół odbioru dokumentacji wdrożeniowej”.
2.	 Faza druga: Infrastruktura techniczna systemu informatycznego SIG. W tej
fazie następuje sprawdzenie kompletności i zgodności istniejącej infrastruktury środowiska testowego w zakresie spełniania wymagań technicznych u Wykonawcy z wymaganiami systemu SIG. Działania polegają na inwentaryzacji zasobów sprzętowo-programowych u Zamawiającego, niezależnie od wariantu zasobów sprzętowych (własny, zewnętrzny) łącznie ze sprawdzeniem usług dostępowych. Faza druga zakończona jest zadaniem kontrolnym polegającym na odbiorze technicznym infrastruktury technicznej systemu SIG przez podpisanie dokumentu „Protokół odbioru infrastruktury technicznej systemu SIG”.
3.	 Faza trzecia: Platforma sprzętowo-programowa. W tej fazie następuje
sprawdzenie kompletności i zgodności istniejącej platformy sprzętowoprogramowej środowiska testowego łącznie ze sprawdzeniem stabilności infrastruktury oraz platformy sprzętowo-programowej. Faza trzecia
zakończona jest zadaniem kontrolnym polegającym na odbiorze technicznym platformy sprzętowo-programowej systemu SIG przez podpisanie dokumentu „Protokół odbioru platformy sprzętowo-programowej
systemu SIG”.
4.	 Faza czwarta: Platforma programowa. W tej fazie następuje skonfigurowanie platformy programowej, napełnienie platformy przykładowymi danymi oraz testowanie i weryfikacja oprogramowania systemu SIG. Faza
219
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czwarta zakończona jest zadaniem kontrolnym polegającym na odbiorze
akceptacyjnym i odbiorem platformy programowej systemu SIG. Podpisany dokument „Protokół odbioru platformy programowej systemu” SIG
oznacza, że wszelkie zmiany dokonane po odbiorze akceptacyjnym muszą być negocjowane na indywidualnych warunkach.
5.	 Faza piąta: Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. W tej fazie następuje sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej oraz papierowej, a w zasadzie uzupełnienie istniejącej dokumentacji
przez naniesienie korekt. Faza piata zakończona jest zadaniem kontrolnym polegającym na zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej systemu SIG przez podpisanie dokumentu „Protokół odbioru dokumentacji powykonawczej systemu SIG”. W skład dokumentacji powykonawczej
wchodzą cztery dokumentacje: 1. „Dokumentacja powykonawcza infrastruktury technicznej systemu informatycznego SIG”, 2. „Dokumentacja powykonawcza platformy sprzętowo-programowej systemu informatycznego
SIG”, 3. „Dokumentacja powykonawcza platformy programowej systemu
informatycznego SIG”, 4. „Dokumentacja powykonawcza eksploatacyjnej
platformy programowej”. Czwarta dokumentacja oprócz informacji dotyczących użytkowników, tj. system haseł, nazwy i priorytety użytkowników, uprawnienia, itp. zawiera procedury zabezpieczeń systemu ochrony
sprzętowo-programowej, algorytmy generowania haseł oraz zasady bezpiecznego użytkowania systemu informatycznego SIG, zwłaszcza procedur postępowania po przejęciu kontroli przez inne podmioty (np. komputery zombi), ataki typu DDoS (Distributed Denial of Service), wyłudzenia poufnych informacji (Phishin, spoofing).
6.	 Faza szósta: Szkolenie pracowników. W tej fazie następuje szkolenie poszczególnych grup odbiorców systemu informatycznego SIG: Web administratorów, Użytkowników Kluczowych oraz Użytkowników Systemu
w oparciu o dane pochodzące z dokumentów: „Podręcznik użytkownika” (Users guide), „Podręcznik operatora” (Operations guide), „Podręcznik
instalacji oprogramowania” (Installation guide)173. Istnieje możliwość na
173
Dokumentacje wykonane zostały w oparciu o treści zawarte w standardzie IEEE Std
1063™-2001, IEEE Standard for Software User Documentation, zawierający minimalne wymagania dotyczące struktury, treści informacji i formy dokumentacji stosowanych w środowisku pracy przez użytkowników systemów zawierających oprogramowanie oraz w standardzie ISO/IEC
26513:2009 Systems and software engineering – Requirements for testers and reviewers of user
documentation, zawierający przegląd dokumentacji, procesów testowania, użyteczności (usability testing), dostępności dla osób z dysfunkcjami (accessibility testing), lokalizacji i testów dostosowawczych, standardzie ISO/IEC 26514:2010 Systems and software engineering – Requirements
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etapie wdrożenia opracowanie testu174 przez Wykonawcę sprawdzającego umiejętność uczestników szkolenia. Jednak wykonanie testów przez
uczestników szkolenia nie jest obligatoryjne i nie warunkuje ukończenia szkolenia. Założenia testu praktycznego są następujące: krótki czas
na jego przeprowadzenia, dostosowany dla potrzeb wdrożenia modułów
prototypu, dostosowany do roli i kompetencji użytkownika, obiektywny
(przeprowadzony dla każdego użytkownika w podobnych warunkach),
odpowiednio wprowadzony (użytkownicy będą wcześniej o teście praktycznym poinformowani), informujący o projekcie wdrożenia SIG, a nie
tylko oceniający cząstkowe wiedzę i umiejętności. Faza szósta zakończona jest zadaniem kontrolnym polegającym na odbiorze akceptacyjnym
i przekazanie do eksploatacji przez podpisanie dokumentu „Protokół odbioru końcowego systemu SIG”.
7.	 Faza siódma: Asysta techniczna. Zakres czasowy asysty technicznej jest
indywidualnie negocjowany przez dwie strony i jest zależny od okresu umowy. W tej fazie następuje doskonalenie SIG w cyklu eksploatacji
(reengineering) przez procesy Ulepszanie – pielęgnacja doskonaląca, Naprawa – pielęgnacja korekcyjna, Adaptowanie – pielęgnacja adaptacyjna, Zapobieganie – pielęgnacja prewencyjna175. Działania mają na celu
realizowanie usług rozwojowych, które będą polegały na dostosowywaniu SIG do zmian prawnych, zmian otoczenia, aktualizacji i rozszerzenia funkcjonalności. Faza siódma zakończona jest zadaniem kontrolnym,
który zamyka okres asysty technicznej przez podpisanie dokumentu „Protokół odbioru końcowego umowy systemu SIG”.

5.3.	Harmonogram wdrożenia
5.3.1.

Zespół wdrażający

Wdrożenie SIG nastąpi przez zespół wykonujący usługę wdrożenia według metodyki PRINCE2. Zespół wdrażający powinien posiadać poten-

for designers and developers of user documentation, punkt 10. Struktura dokumentacji (Structure
of documentation), 11. Zawartość informacyjna dokumentacji użytkownika (Information content of user documentation), 12. Formaty dokumentacji (Presentation format of documentation).
174
Zakres testu sprawdzającego będzie uzgodniony z Zamawiającym i powinien obejmować
niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do obsługiwania wdrożonego prototypu SIG z zakresu tematyki modułów objętej prototypem.
175
Szerzej w normie ISO/IEC 14764 IEEE Std 14764-2006, s.  3–4, 13.
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cjał kadrowy. Potencjał powinien być potwierdzony dysponowaniem osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji usługi wdrożenia, zarówno ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Projekt powinien być zorganizowany według zdefiniowanej struktury projektowej. Przykładowa struktura organizacyjna zarządzania projektem wdrożeniowym i proponowany skład Zespołu Wdrażającego System Informatyczny GeoAzbest został
przedstawiony na rys. 5.3.

Rysunek 5.3.	Struktura organizacyjna zarządzania projektem wdrożeniowym oraz proponowany
skład Zespołu Wdrażającego System Informatyczny GeoAzbest
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Skład Zespołu Wdrażającego będzie zawarty w Umowie usługi wdrożeniowej pomiędzy Zamawiającym a reprezentującym podmiot Wykonawcę.
W skład zespołu znajdują się osoby z podmiotu Zamawiającego i Wykonawcy.
Strategiczne decyzje, dotyczące zarządzania projektem wdrożeniowym,
będzie podejmował Komitet Sterujący, na czele którego stanie Przewodniczący Komitetu – przedstawiciel Zamawiającego. Komitet Sterujący będzie działał na bieżąco, a decyzje będą podejmowane w oparciu o zakładaną w planie sprawozdawczość projektu. W skład Komitetu Sterującego wejdzie Główny Użytkownik – osoba reprezentujące potrzeby i wymagania Zamawiającego, podmiotu, który będzie korzystał z SIG.
Rolę Kierownika Projektu pełnić będzie osoba z doświadczeniem, znająca
zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania środowiska Zamawiającego, posiadająca wiedzę dotyczącą metodyki PRINCE2. Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie realizacją i rozliczaniem
projektu wdrożeniowego na poziomie operacyjnym, realizację poszczególnych
etapów i odbiór poszczególnych zadań kontrolnych (kamieni milowych). Zespołem wdrożeniowym kieruje Kierownik w oparciu o plan projektu, etapu
i zespołu. Szczegółowe plany w zakresie trzech poziomów zostaną uzgodnione podczas procesu wdrożenia na etapie doprecyzowania dokumentacji wdrożeniowej. Zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych osób zaangażowanych w projekt po stronie Wykonawcy i Zamawiającego będzie zaproponowany przez dwie strony. Skład Zespołu Wdrażającego nie powinien być większy
od 9 osób. W przypadku zespołu do zadań akceptacyjnych nie większy niż
7 osób. W przypadku zadań akceptacyjnych (odbiorów akceptacyjnych) Kierownik będzie określał i dokumentował skład zespołu akceptacyjnego.
Pełny skład zespołu z rozkładem czasowym pracy zostanie zapisany
z wykorzystaniem programu do harmonogramowania przedsięwzięć Microsoft Project 2010, a w szczególności zostaną uaktualnione atrybuty zasobów
typu praca: nazwa zasobu, etatowość, stawka godzinowa zasadnicza, koszt
każdego wykorzystania w przypadku jednokrotnych czynności, przypisany kalendarz. Zasoby typu praca muszą zostać przypisane do zadań bez przeciążenia zasobów. Kluczową kwestią w metodyce PRINCE2 jest element sterowania. Elementy sterowania mają na celu zapewnienie, że projekt wdrożeniowy jest prowadzony zgodnie z planem przepływu informacji niezbędnych do
podejmowania kluczowych decyzji. Metodyka PRINCE2 stosuje koncepcję zarządzania przez odchylenia tzn. angażuje naczelne kierownictwo projektu tylko w sytuacji wystąpienia prognozy istotnych odchyleń od założonego planu.
Istotnym elementem każdego projektu jest zarządzanie ryzykiem. Metodyka
PRINCE2 definiuje ryzyko jako niepewność uzyskania zaplanowanego wyniku.
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Ponieważ w trakcie wdrażania SIG ryzyko realizacji jest nieuniknione, dlatego celem zarządzania ryzykiem jest panowanie nad stopniem narażenia projektu wdrożeniowego przez podejmowanie działań utrzymujących ryzyko na
akceptowalnym poziomie. Ponieważ każdy projekt jest unikalny w środowisku
docelowym Zamawiającego, dlatego należy określić konkretne reguły traktowania ryzyka jak również tolerancję dla ryzyka w momencie wdrażania SIG.
5.3.2.	Budżet
Budżet projektu usługi wdrożeniowej wynika z przyjętego zakresu
wdrożenia i będzie zawarty w Umowie usługi wdrożeniowej pomiędzy Zamawiającym a reprezentującym podmiot Wykonawcę. Pełna kontrola wydatków będzie przedstawiona w programie do harmonogramowania przedsięwzięć Microsoft Project 2010 (tabela koszt, arkusz zasobów – zasoby typu
praca, materiał, koszt).
5.3.3.	Harmonogram prac wdrożeniowych wg Gantta
Harmonogram prac wdrożeniowych w cyklu wdrażania systemu
SIG rozpoczyna się podpisaniem umowy usługi na wdrożenie systemu, a kończy się protokołem odbioru końcowego systemu SIG.
Wykonawca zakłada, że przedmiot wdrożenia w cyklu wdrożenia będzie
realizowany w 6 fazach i 6 zadań oznaczone jako punkty kontrolne projektu
(kamienie milowe). Poszczególne fazy zamykają się w punktach kontrolnych
projektu wdrożenia systemu SIG. W każdym zadaniu oznaczonym jako punkt
kontrolny następuje dwustronne podpisanie dokumentu. Ramowy harmonogram prac wdrożeniowych wg zadań i wykresu Gantta zastał przedstawiony
w tabeli 5.1. W tabeli nie uwzględniono czasu na przygotowanie, zakup, instalację infrastruktury technicznej, gdyż zakłada się, że Zamawiający posiada
niezbędna infrastrukturę spełniająca minimalne wymagania.
Tabela 5.1.	Ramowy harmonogram wdrożenia w cyklu eksploatacji i likwidacji systemu SIG

Nr zad.

Szacowany
czas
trwania

Nazwa zadania

0

Projekt wdrożenia systemu informatycznego SIG

1

Podpisanie umowy usługi wdrożeniowej

0 dn

2

Przygotowania do wdrożenia

11 dn
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Nazwa zadania

Szacowany
czas
trwania

2.1

Wizja lokalna. Zebranie informacji i materiałów dotyczących środowiska wdrożeniowego

5 dn

2.2

Inwentaryzacja istniejących urządzeń znajdujących się w użytku
współpracujących z SIG

3 dn

2.3

Sprawdzenie posiadanych gwarancji na sprzęt i osprzęt komputerowy oraz licencji na oprogramowanie

2 dn

2.4

Doprecyzowanie dokumentacji wdrożeniowej

2.5

Zatwierdzenie dokumentacji

0 dn

3

Infrastruktura techniczna systemu informatycznego SIG

8 dn

3.1

Sprawdzenie spełniania wymagań technicznych, sprawdzenie kompletności i zgodności istniejącej infrastruktury z wymaganiami systemu SIG

1 dzień

3.2

Sprawdzenie platformy serwerowej z systemami operacyjnymi lub
usług dostępowych

4 dn

3.3

Sprawdzenie usług dostępowych (HTTP/HTTPS, SMP, SSHT, FTP,
SSL)

3 dn

3.4

Odbiór techniczny infrastruktury technicznej systemu SIG

0 dn

4

Platforma sprzętowo-programowa

14 dn

4.1

Zainstalowanie (wariant), skonfigurowanie platformy sprzętowoprogramowej

5 dn

4.2

Testowanie i weryfikacja oprogramowania

4 dn

4.3

Sprawdzenie stabilności infrastruktury oraz platformy sprzętowoprogramowej

5 dn

4.4

Odbiór techniczny platformy sprzętowo-programowej systemu SIG

0 dn

Nr zad.

Dokumentacja

1 dzień

5

Platforma programowa

14 dn

5.1

Zainstalowanie (wariant), skonfigurowanie platformy programowej

4 dn

5.2

Instalacja systemu informatycznego SIG

5.3

Napełnienie platformy przykładowymi danymi

2 dn

5.4

Testowanie i weryfikacja oprogramowania SIG

4 dn

5.5

Testy akceptacyjne

3 dn

5.6

Odbiór platformy programowej systemu SIG (podpisanie 1 odbioru akceptacyjnego)

0 dn

6

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

8 dn

6.1

Sporządzenie dokumentacji infrastruktury technicznej systemu informatycznego SIG

7 dn

Protokół odbioru dokumentacji wdrożeniowej

Protokół odbioru infrastruktury technicznej systemu SIG

Protokół odbioru platformy sprzętowoprogramowej systemu SIG

1 dzień
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Nazwa zadania

Szacowany
czas
trwania

6.2

Sporządzenie dokumentacji platformy sprzętowo-programowej systemu informatycznego SIG

6 dn

6.3

Sporządzenie dokumentacji platformy programowej systemu informatycznego SIG

5 dn

6.4

Sporządzenie dokumentacji eksploatacyjnej platformy programowej
(system haseł, użytkownicy, uprawnienia, itp..)

8 dn

6.5

Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej systemu SIG

0 dn

Nr zad.

Dokumentacja

Protokół odbioru dokumentacji powykonawczej systemu SIG

7

Szkolenie pracowników

10 dn

7.1

Szkolenie administratorów

3 dn

7.2

Szkolenie użytkowników kluczowych SIG

3 dn

7.3

Szkolenie użytkowników SIG

7 dn

7.4

Odbiór akceptacyjny i przekazanie do eksploatacji (podpisanie 2
odbioru akceptacyjnego)

0 dn

7. Protokół odbioru końcowego systemu SIG

8

Cykl eksploatacji

8.1

Asysta techniczna (czas zależny od okresu umowy)

8.1.1

Konsultacje i pomoc udzielaną w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego SIG

8.1.2

Modyfikacja elementów definiowalnych (sparametryzowanych) na
życzenie

8.1.3

Modyfikacja adaptacyjna zmian w obowiązującym prawodawstwie
na życzenie

8.2

Zakończenie umowy wdrożeniowej (podpisanie 3 odbioru akceptacyjnego)

0 dn

8. Protokół odbioru końcowego umowy systemu SIG

8.3

Serwis gwarancyjny 12 m-cy

8.4

Zakończenie serwisu gwarancyjnego (podpisanie 4 odbioru akceptacyjnego)

0 dn

9. Protokół zakończenia serwisu gwarancyjnego systemu SIG

8.5

Eksploatacja

8.6

Zakończenie cyklu eksploatacji

0 dn

9

Cykl likwidacji SIG

18 dn

9.1

Archiwizacja

8 dn

9.2

Utylizacja sprzętu elektronicznego

11 dn

9.3

Zakończenie cyklu życia systemu informatycznego SIG

0 dn

Źródło:	Opracowanie własne. Harmonogram opracowano w programie Microsoft Project 2010

Ramowy harmonogram prac wdrożeniowych wg wykresu Gantta z nazwami zadań i nazwami zadań sumarycznych zastał przedstawiony na rysunkach 5.4 i 5.5.
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Rysunek 5.4.	Harmonogram prac wdrożeniowych z nazwami zadań i nazwami zadań sumarycznych kontrolnymi wg wykresu Gantta
Źródło:	Opracowanie własne. Harmonogram opracowano w programie Microsoft Project 2010

Rysunek 5.5.	Harmonogram prac wdrożeniowych z nazwami zadań i nazwami zadań sumarycznych kontrolnymi wg wykresu Gantta
Źródło:	Opracowanie własne. Harmonogram opracowano w programie Microsoft Project 2010

Ramowy harmonogram prac wdrożeniowych wg wykresu Gantta z punktami kontrolnymi zastał przedstawiony na rysunku 5.6.
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Rysunek 5.6.	Harmonogram prac wdrożeniowych z punktami kontrolnymi wg wykresu Gantta
Źródło:	Opracowanie własne. Harmonogram opracowano w programie Microsoft Project 2010

5.4.

Zasoby sprzętowo-programowe

Wdrożenie SIG nastąpi wg proponowanych 7 faz kończących się
odpowiednimi dokumentami podpisanymi przez dwie strony oraz stowarzyszoną dokumentacją. W fazie pierwszej „Przygotowanie do wdrożenia” następuje
wizja lokalna z procesem dokumentowania zasobów technicznych współpracujących z system informatycznym SIG. Faza druga „Infrastruktura techniczna systemu informatycznego SIG”, trzecia „Platforma sprzętowo-programowa”,
czwarta „Platforma programowa” to przygotowanie infrastruktury sprzętowej
i programowej na potrzeby instalacji i konfiguracji systemu SIG w środowisku Zamawiającego. Sprawdzenie zasobów sprzętowo-programowych pod kątem spełnienia wymagań zapewni dostępność SIG i utrzymanie ciągłości działania Systemu. Charakterystykę sprawdzania wymagają:
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1.	 Wymagania wydajnościowe, determinują liczbę przetwarzanych danych
(składowanie i przetwarzanie zdjęć wymaga akceptowalnej przez Zamawiającego mocy obliczeniowej).
2.	 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa określają sposoby zabezpieczania
poszczególnych komponentów systemu.
3.	 Wymagania dotyczące komunikacji determinują stosowanie określonych
protokołów oraz ich wersji.
4.	 Wymagania utrzymania określają przede wszystkim sposoby zapewnienia zapisu/odzyskania danych w przypadku wystąpienia awarii.
5.	 Wymagania na środowiska testowego u Zamawiającego wymuszają stworzenie środowiska o parametrach odpowiadających środowisku Wykonawcy.
6.	 Wymagania dotyczące licencjonowanych programów określają sposoby
użytkowania i rozszerzania praw związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem.
Wymienione wymagania powinny być spełnione niezależnie od wariantu zasobów sprzętowych (własny, zewnętrzny – praca w modelu usług CC)
łącznie ze sprawdzeniem usług dostępowych. Spełnienie wymagań na zasoby
sprzętowo-programowe jest potwierdzane w każdej fazie stowarzyszona dokumentacją, a w fazie piątej musi nastąpić udokumentowanie przez sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
W zakresie oprogramowania istotny jest plan i metodyka testowania176.
Dostarczony SIG i świadczone usługi będą podlegały procedurom w zakresie
testów. W projekcie wdrożeniowym zaplanowane dwa testy akceptacyjne oraz
szereg innych testów. W zakresie testów akceptacyjnych upoważnione osoby
ze strony Zamawiającego i Wykonawcy będą obecne przy wszystkich przeprowadzanych testach akceptacyjnych. W uzgodnionym terminach przeprowadzane zostaną testy akceptacyjne, prowadzone na podstawie przypadków testowych i danych testowych w zespole akceptacyjnym składającym się z obecności uprawnionych osób ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Ze wzglęSzerzej w pozycjach: ISO/IEC 29119 1-4:2013 Software and Systems Engineering – Software Testing, IEEE Std 829:2008 Standard for Software and System Test Documentation, IEEE Std
26513:2010 Standard Adoption of ISO/IEC 26513:2009 Systems and Software Engineering – Requirements for Testers and Reviewers of Documentation, IEEE Std 1012:2012 for System and Software Verification and Validation, Sommerville I., Software Engineering, 9th ed. New York: Addison-Wesley, 2011, SWEBOK Gudie V3 Chapter 5, Software Testing, SWEBOK Gudie V3 Chapter
10, Software Quality, Pressman Roger S., Software engineering: a practitioner’s approach. Chapter 17. Software Testing Strategies, 7th ed., McGraw-Hill, 2010, http://www.softwaretestingstandard.org (dostęp 5.09.2013 r.).
176
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du na zaplanowanych dwóch testach akceptacyjnych w projekcie wdrożeniowym, testy będą składały się z następujących typów testów:
1.	 Testy funkcjonalne (rys. 5.7):
a) Testy według koncepcji czarnej skrzynki. Podczas testów System, a
w zasadzie moduł SIG jest traktowany jak czarna skrzynka, na wejściu której należy przygotować dane specyfikacyjne (funkcjonalność)
i sprawdzić, czy otrzymane wyniki zgadzają się z oczekiwanymi. Testy odnoszą się do specyfikacji pracy systemu i weryfikują implementację funkcjonalności z podaną w specyfikacji.
b) Testy według koncepcji szarej skrzynki. Testy odnoszą się do wyników testów na poziomie wewnętrznego sposobu realizacji funkcji
systemu przez składniki modułu. Testy wg szarej skrzynki mają na
celu sprawdzenie, czy aplikacja działa zgodnie z uzgodnioną specyfikacją wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych modułów. Pozwala sprawdzić, czy każda elementarna funkcja umożliwia realizację wszystkich dopuszczalnych akcji i sytuacji, oraz uniemożliwia realizację każdej akcji i sytuacji zabronionej.
c) Testy według koncepcji białej skrzynki nie będą realizowane w środowisku testowym Zamawiającego, z wyjątkiem tzw. błędu drobnego. Test białej skrzynki oznacza ingerencję w kod źródłowy funkcji. W przypadku dokonania zmian, należy przeprowadzić testy regresyjne (regression tests). Testy regresyjne mają na celu sprawdzić,
czy modyfikacja jednej części systemu oprogramowania nie narusza
pozostałych części, oraz czy dokonane zmiany nie wprowadzają nowych błędów.
2.	 Testy WebGUI. Testy obejmują sprawdzenie nawigacji w systemie, sprawdzenie poprawności interfejsu na róznego urządzeniach dostępowych, rodzaju przeglądarkach i rozdzielczości ekranów wg specyfikacji SIG.
3.	 Testy administracji i kontroli procedur administracji SIG. Testy dotyczą
redaktorów treści oraz Web administratorów.
4.	 Testy integracyjne. Zadaniem testów jest sprawdzenie poprawności instalacji, uzyskanej konfiguracji oraz poprawności komunikacji między modułami. Zwłaszcza dotyczy to wymiany danych pomiędzy aplikacją (modułem) GeoAnkieter i GeoDepozyt, oraz między aplikacjami GeoLogistyka i GeoMonitoring. Celem testów jest wykazanie, że poszczególne moduły Systemu prawidłowo ze sobą współpracują i na tej podstawie dalsze testy sprawdzają funkcjonalność systemu.
5.	 Testy przeciążenia. Celem testów jest zweryfikowanie zachowania się systemu w nietypowych warunkach. Test ma potwierdzić, że system zacho230
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wuje się stabilnie przy znacznej obciążalności danymi, zwłaszcza dotyczy to liczby plików graficznych (zdjęć obiektów azbestowych) i nie doprowadza do utraty danych. W czasie trwania testów przeciążenia można również wykonać test stabilności przez test stabilnej pracy SIG przez
czas minimum 24 godzin.

Rysunek 5.7.	Typy testów funkcjonalnych według koncepcji czarnej, szarej i białej skrzynki w środowisku testowym Zamawiającego

W trakcie przeprowadzania testów mogą wystąpić trzy kategorie błędów:
— Błąd krytyczny. Zdarzenie powodujące brak reakcji na bodziec lub niedostępność Systemu lub jednego z modułów, utratę danych, naruszenie
ich spójności lub zdarzenie uniemożliwiające działanie jednej z funkcji,
tak, że dalsza praca z Systemem lub modułem uniemożliwia poprawne
funkcjonowanie Systemu.
— Błąd niezgodności funkcji systemu z wymaganiami. Zdarzenie powodujące
nieprawidłowe działanie funkcji w module, ale umożliwiający jego użytkowanie. Błąd charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności SIG i znacząco utrudniającym korzystanie z oprogramowania. Za błąd niezgodności należy również uznać błąd konwersji danych lub błąd sterowania.
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— Błąd drobny. Zdarzenie powodujące nieprawidłowe działanie modułu niezgodne z oczekiwaniami oraz dokumentacją Sytemu, ale umożliwiający
jego użytkowanie. Błąd charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności i nie wpływa na pracę z modułem. Do błędów drobnych zalicza się,
np. błędy interfejsu użytkownika, lub błędu w pliku konfiguracyjnym.
W zakresie specyfikacji testów, Wykonawca przygotował specyfikację testów i przypadki testowe odnoszące się do wymagań określonych w wymaganiach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, z zachowaniem planowanych testów oraz z uwzględnieniem zakładanych wartości wskaźników jakości testów.
Liczba i parametry przypadków testowych zostaną uzgodnione z Zamawiającym podczas pierwszej fazy planu wdrożenia. Każdy przypadek testowy zawierać będzie wyszczególnienie nazwy i modułu podlegającego testowaniu,
nazwany i unikalny identyfikator przypadku testowego, umiejscowienie przypadku w harmonogramie, priorytet ważności i informację o sposobie w wykonania testu oraz danych testowych z równoczesnym określeniem oczekiwanego wyniku przypadku testowego. Ze względu na małą liczbę modułów oprogramowania SIG, przypadki testowe są krótkie, niewymagające dużego zaangażowania Zamawiającego. Każda rozbieżność pomiędzy oczekiwanym wynikiem testu, a wynikiem otrzymanym podczas wykonywania testów w środowisku Zamawiającego, stanowi podstawę do zgłoszenia niezgodności i stanowi podstawę do wstrzymania testów do czasu wprowadzenia odpowiedniej
poprawki do modułu Systemu.
Reasumując, testy wewnętrzne są obowiązkowe i przeprowadzane przez
zespół testerów. Testy zostaną przeprowadzone wg scenariuszy testowych przygotowanych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zespół testerów otrzymuje od wykonawcy proponowany harmonogram, zakres
i dane niezbędne do wykonania testów. Zespół testerów jest odpowiedzialny za:
a) przygotowanie danych testowych,
b) przygotowanie scenariuszy testów,
c) przygotowanie środowiska testowego,
d) aktywowanie modułów,
e) ładowanie danych testowych.
Testy wykonane są w środowisku testowym i będą składały się z następujących typów testów:
— Testy akceptacyjne – rozumie się testy z udziałem użytkowników końcowych Zamawiającego, których celem jest uzyskanie praktycznej wiedzy i potwierdzenia, że SIG spełnia wymagania Zamawiającego.
— Testy funkcjonalne – rozumie się testy mające potwierdzić, że SIG spełnia wymagania funkcjonalne wskazane w Dokumentacji Systemu.
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— Testy integracyjne – rozumie się testy mające potwierdzić komunikację
pomiędzy modułami SIG.
— Testy niezawodności – rozumie się testy mające potwierdzić, że SIG
spełnia wymagania w zakresie niezawodności wskazane w Dokumentacji Systemu.
— Testy przeciążenia – rozumie się testy mające potwierdzić, że System
prawidłowo działa przy próbie skrajnego obciążenia.
— Testy użyteczności – rozumie się testy mające potwierdzić, że System
spełnia wymagania w zakresie użyteczności wskazane w Dokumentacji
Systemu.
— Testy zabezpieczeń – rozumie się testy mające potwierdzić ze System
spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa wskazane w Dokumentacji Systemu.
Po zakończeniu każdego testu należy sporządzić raport końcowy, stwierdzający fakt i wynik jego wykonania.

5.5.	Bezpieczeństwo systemu
5.5.1.	Bezpieczeństwo systemu
Każda organizacja gospodarcza posiada kluczowe zasoby i działania modelu biznesowego pozwalającego na przetrwanie i rozwój organizacji177.
Kluczowe zasoby i działania oraz informacje można zaliczyć do głównych aktywów (Business processes & activities, Information178). Do aktywów procesów
biznesowych i działań można zaliczyć:
— Sposób organizacji pracy, know-how, patenty licencje.
— Procesy, które są niezbędne dla funkcjonowania organizacji, realizacji
głównych procesów działalności i procesów pomocniczych, w tym również kultura organizacyjna, prawna, środowiskowa.
Do aktywów informacyjnych można zaliczyć179:
— Dane osobowe i dane wrażliwe (sensytywne).
— Strategiczne informacje, informacje niejawne.

177
Szerzej A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game Changers & Challengers, Self Published, Zürich 2009 (Tworzenie modeli biznesowych.
Podręcznik wizjonera. OnePress, 2011, s.  38–40).
178
ISO/IEC 27005:2011, s.  33.
179
„hardware, software, network, personnel, site, organization’s structure.” ISO/IEC 27005:2011,
s.  31.
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— Informacje technologiczne zaawansowanych procesów.
— Informacje dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji, np. pozyskiwania, modyfikacji, składowania, udostępniania, transmisji, procedur kontroli, zabezpieczeń informacji.
Do aktywów wspierających można zaliczyć:
— Aktywa fizyczne (sprzęt komputerowy, drukarki, specjalistyczne urządzenia peryferyjne, nośniki informacji (taśmy, dyski, płyty CD/DVD, pendrive), inny sprzęt techniczny niezbędny do sprawnego działania urządzeń technicznych, np. zasilacze awaryjne, klimatyzatory, pomieszczenia
z wyposażeniem.
— Aktywa oprogramowania (oprogramowanie systemowe, programy administracyjne, narzędziowe i użytkowe, oprogramowanie aplikacyjne).
— Aktywa informacyjne, np. zbiory danych (w użyciu, w użyciu typu mirror,
skopiowane, zarchiwizowane), dokumentacja systemu, instrukcje użytkownika, materiały szkoleniowe, procedury i instrukcje postępowania.
— Aktywa telekomunikacyjne (sieciowe), (sprzęt komunikacyjny, np. rutery, centrale).
— Ludzie i ich wiedza, umiejętności, doświadczenie (decydenci, użytkownicy).
— Miejsce (lokalizacja, środowisko zewnętrzne, umiejscowienie fizyczne,
strefy działań,
— Informacje organizacyjne (struktura organizacyjna, podział obowiązków,
wartości niematerialne, np. reputacja, wizerunek organizacji).
Wymienione aktywa muszą być chronione przed różnymi zagrożeniami
(bezpieczeństwo zabezpieczenia stanu aktywów) oraz równocześnie musi istnieć pewność braku zagrożeń (poczucia bezpieczeństwa działalności). Bezpieczeństwo to jedna z kluczowych potrzeb ludzi w działającej organizacji, aby
działać, przetrwać, mieć pewność i stabilność.
Bezpieczeństwo rozumiane jest jako wielopłaszczyznowe ulokowanie SIG
w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) u Zamawiającego.
Wykonawcy oprogramowania SIG rekomendują stosowanie międzynarodowych
norm bezpieczeństwa informacji z serii: PN-ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27007, ISO/IEC
27017, ISO/IEC 27032, ISO/IEC 27035 (rys. 5.8) oraz wykorzystania polityki prywatności serwisów WWW P3P (Platform for Privacy Preferences). Każda organizacja zmienia się w czasie pod względem dysponowania zasobami i zakresem działania. Zmienia się również jej otoczenie, np. technologia,
stan środowiska. W związku z tym w przypadku bezpieczeństwa, założenia
co do akceptowalnego ryzyka muszą być okresowo weryfikowane i w razie
potrzeby modyfikowane. Dlatego wśród norm Wykonawcy zalecają wykorzy234
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stanie normy ISO/IEC 27005:2011 ISO/IEC 27005:2011 Information technology – Security techniques – Information security risk management. Proces szacowania ryzyka informacji przedstawione w normie składa się z trzech działań:
1.	 Identyfikacja ryzyka: identyfikacja aktywów – wszystko, co ma wartość
dla organizacji, identyfikacja zagrożeń, identyfikowanie istniejących zabezpieczeń, identyfikowanie podatności (słabość aktywu lub grupy aktywów, która może być wykorzystana przez co najmniej jedno zagrożenie)
zagrożenia, identyfikowanie następstw (skutki dla aktywów w przypadku utraty poufności, integralności i dostępności, np. utrata skuteczności,
pogorszenie warunków działania, straty, utrata reputacji, zniszczenie.
2.	 Analiza ryzyka: wybór metody szacowania (jakościowa, ilościowa), szacowanie następstw, oszacowanie prawdopodobieństwa incydentu (pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne
prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji), ustalenie poziomu ryzyka (istotność ryzyka).
3.	 Ewaluacja ryzyka: kryteria oceny ryzyka, priorytety dla postępowania
z ryzykiem.

Rysunek 5.8. Zalecane normy związane z SIG w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji
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W zależności od wariantu wyboru rozwiązania świadczącego usługi (wariant pierwszy to korzystanie z e-usług zlokalizowanych na serwerze Zamawiającego w modelu klient-serwer lub w modelu prywatnej CC, wariant drugi to
CC o dostępie publicznym, wariant trzeci to korzystanie z dwóch wariantów
będącej połączeniem chmury prywatnej i publicznej). Zalecanym wariantem
dla docelowego rozwiązania jest wariant pierwszy. Z tym wariantem związane jest zapewnienie bezpieczeństwa w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przegląd zagadnień w normie ISO ISO/IEC 27002:2013
związanych z SZBI został przedstawiony na rysunku 5.9.

Rysunek 5.9. Zakres normy ISO/IEC 27002:2013 Information technology — Security techniques
— Code of practice for information security management

Ze względu na nieznane zasady polityki bezpieczeństwa u Zamawiającego w momencie opracowania projektu wdrożeniowego, Wykonawcy rekomendują minimalne wymagania dotyczące eksploatacji SIG. W zakresie fizycznego środowiska bezpieczeństwa technicznego, infrastruktura sprzętowa powinna być ulokowana w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię lub po236
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mieszczenie zaadaptowane i spełniające wymagania serwerowni. Serwerownia lub pomieszczeni musi posiadać zabezpieczenie fizyczne przed ingerencją
osób trzecich. Bezpieczeństwo programowe dotyczy:
1.	 Utworzenia odpowiednich stref chronionych (demilitarized zone – DMZ180,
intranet, extranet) dla poszczególnych komponentów systemu, chronionych przez odpowiedniej klasy urządzenia sieciowe.
2.	 Zabezpieczenie przed awariami powinno być zapewnione dzięki odpowiedniemu poziomowi redundancji elementów fizycznych systemu (brak
pojedynczego miejsca awarii skutkującego niedostępnością całości lub
większości systemu, stosowanie rozwiązań zabezpieczających i awaryjnych realizujących podstawowe funkcje systemu).
3.	 Konstrukcja platformy sprzętowo-programowej powinna zapewniać odporność na typowe, automatyczne ataki zewnętrzne na system przez destrukcyjne programy, świadome ataki na system (np. DoS, DDoS i wykrytych luk bezpieczeństwa) lub co najmniej ich identyfikacji i izolację
przez odcinanie komponentów systemu od źródeł ataków.
4.	 Zabezpieczenia systemów operacyjnych, serwera baz danych, oprogramowania serwera aplikacji, oprogramowania serwera http oprogramowaniem przed programami destrukcyjnymi. Należy co najmniej zainstalować firewall, oprogramowanie antywirusowe, Web filtering, antyspam.
5.	 Wykonywania zapasowych kopii danych i ich przywracanie przez uprawnionych użytkowników zgodnie z ich procedurami. Przy czym mechanizm tworzenia i składowania kopii zapasowych powinien być opracowany tak, aby możliwe było transportowanie i składowanie kopii zapasowych systemu tylko w określone lokalizacji.
Ponadto, na poziomie platformy sprzętowo-programowej w zakresie bezpieczeństwa, Web administrator powinien dokonać analizy logów dotyczących działaniach poszczególnych zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem
użytkowników (pomyślnych prób zalogowania, nieudanych prób zalogowania, itp.).
Dane zgromadzone w systemie SIG w cyfryzującym się świecie stają się
coraz więcej warte. Zwłaszcza dane zawierające dane osobowe (o ile Zamawiający będzie chciał je pozyskiwać i przetwarzać) w powiązaniu z informacją o ilości i rodzaju usuniętego azbestu stanowią dużą wartość handlową.
Dane statystyczne dla danego obszaru można wykorzystać w celach marketingowych i oferować reklamy usług lub towarów, np. w przypadku remontów
R. Kelly Rainer Jr., Casey G. Cegielski, Introduction to Information Systems, Third Edition, John Wiley & Sons, 2011, s.  175.
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usług ubezpieczeniowych, ochrony, wyposażenia mieszkań, materiałów pokryciowych itp. Po drugie, dane zgromadzone w systemie SIG są o tyle istotne,
że należy wypełniać obowiązki sprawozdawczości:
— Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest181.
— Informacje w układzie rejestru wyrobów zawierających azbest182.
— Informacje do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi
oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów183.
Zgromadzone dane są więc danymi, które powinny być chronione i zabezpieczone184. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo SIG są Web administratorzy oraz osoby bezpośrednio ich nadzorujące.
Wykorzystanie platformy CC implikuje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności przetwarzanych danych w chmurze, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. W przypadku korzystania
CC operatora zagranicznego, następuje przekazywanie danych poza Polskę,
a w przypadku danych osobowych to podlega ścisłym regulacjom. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na terenie Polski czy też Unii Europejskiej, dostawca usługi zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa panujących w obszarze wspólnotowym. W sytuacji, gdy platforma CC
znajduje się poza UE, należy wówczas dochować wszelkich procedur bezpieczeństwa w stopniu adekwatnym do zasad unijnych. Ponadto przechowywanie danych osobowych musi zostać zaakceptowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który podejmuje decyzję, czy tak zabezpieczone dane osobowe mogą być przetwarzane poza UE.

181
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Załącznik do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  24).
182
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest. Załącznik do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  25).
183
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz.  1674).
184
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz.  1024) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.  883).
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5.5.2.	Asysta techniczna
Po wdrożeniu pełnej funkcjonalności SIG a przed datą upłynięcia
końca umowy należy zapewnić usługę asysty technicznej – stałej opieki powdrożeniowej obejmującej:
1.	 Konsultacje i pomoc udzielaną w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego SIG.
2.	 Modyfikację zmian definiowalnych elementów SIG oraz zmiany wprowadzane do SIG uwzględniające zmiany w obowiązującym prawodawstwie.
Asysta techniczna może być świadczona zdalnie przez sieć komputerową on-line lub asyście stanowiskowej świadczona w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku zmian w przepisach prawa, które powodują konieczność
zmiany funkcjonowania SIG w okresie w trakcie trwania asysty technicznej,
wykonawcy SIG dokonają aktualizacji systemu polegającej na dostosowaniu
go do zmieniających się przepisów prawa w terminie określonym w umowie
przed wejściem w życie nowych przepisów prawa. Koszt usługi zmian będzie
wliczony do oferty cenowej umowy usługi wdrożenia i nie będzie objęty dodatkowymi opłatami.
Zakres czasowy asysty technicznej będzie indywidualnie negocjowany przez dwie strony i jest zależny od okresu umowy. Wykonawcy rekomendują, że w ramach kwoty zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 godzin asysty technicznej oraz asysta techniczna udzielona zostanie w okresie 6 miesięcy liczonych od daty protokołu odbioru końcowego
systemu SIG.
5.5.3.	Serwis gwarancyjny
Po wdrożeniu pełnej funkcjonalności SIG, Wykonawcy zapewniają
12-miesięczny serwis gwarancyjny. W przypadku możliwości rozbudowy systemu przez strony trzecie o nowe moduły Wykonawca w okresie gwarancyjnym określi warunki techniczne, programowe i niezbędne interfejsy programowe i sprzętowe, jakie muszą spełniać nowo przyłączane moduły, tak aby zachować spójność i prawidłowość działania SIG (np. integracja z innymi aplikacji w sieci intranet lub extranet), z jednoczesnym zachowaniem gwarancji.
W ramach specyfikacji serwisu gwarancyjnego:
1.	 Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wdrożony do eksploatacji
SIG posiada cechy niezawodności, a w szczególności:
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2.	

3.	

4.	

5.	
6.	
7.	

8.	

1.	
2.	

3.	
4.	

a) System jest dojrzały. Nie zawiera istotnych wad uniemożliwiających
lub ograniczających eksploatację aplikacji w systemie wykonanym
lub dostarczonym przez Wykonawcę.
b) System jest zgodny w niezawodności ze standardami. Jest kompatybilny z programami i innymi systemami Zamawiającego zgodnie
z założeniami inżynierii wymagań, z przedłożoną Zamawiającemu
dokumentacją wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Nie powoduje awarii i błędów innych systemów, z którymi jest sprzężony.
c) Wszelkie usługi instalacyjno – wdrożeniowe są kompletne, poprawne i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.
Usunięte zostaną wady w tworzonych aplikacjach stwierdzone jeszcze
w okresie trwania zamówienia, których termin usunięcia przypada na
okres obowiązywania gwarancji.
Świadczenie usług gwarancyjnych na SIG następuje przez okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego systemu. Okres gwarancji na SIG kończy z dniem podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego
Umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad w funkcjonowaniu SIG zgodnie z obsługą zobowiązań gwarancyjnych.
Zamawiający ma obowiązek zgłosić wady objęte niniejszą gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu do Wykonawcy.
Termin gwarancji dla SIG ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
Zamawiający nie mógł korzystać z SIG.
W wypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo skorzystać na koszt Wykonawcy, z usług
zastępczych bez utraty prawa gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na serwis pogwarancyjny na żądanie Zamawiającego. Cena świadczenia serwisu pogwarancyjnego zostanie ustalona odrębną umową serwisową.
W ramach procedury serwisu gwarancyjnego:
Zgłoszenie uwagi następuje za pomocą poczty elektronicznej.
Usunięcie każdego błędu krytycznego (uniemożliwiającego pracę systemu) w ciągu nastąpi w czasie określonym w Umowie od zgłoszenia błędu.
Usuwanie błędów niekrytycznych w terminie do 7 dni roboczych od
zgłoszenia błędu.
Uaktualnienie oprogramowania po usunięciu błędów krytycznych w systemie.
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5.	 Przeprowadzenie testów i/lub innych czynności sprawdzających poprawność działania systemu po dokonaniu naprawy.
6.	 Uaktualnianie dokumentacji systemów.
7.	 Koszt usługi serwisu gwarancyjnego będzie wliczony do oferty cenowej
na wykonanie wdrożenia i nieobjęty dodatkowymi opłatami. Warunki
szczegółowe gwarancji zostały przedstawione w tabeli 5.2.
Tabela 5.2.	Proponowane warunki szczegółowe gwarancji
Wyszczególnienie
Okres gwarancji
Czas przyjmowania zgłoszeń

Warunki
12 miesięcy od podpisania Protokołu odbioru końcowego
umowy systemu SIG
7:30–14:30

Maksymalny czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

1 godz

Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie

4 godz

Czas usunięcia incydentu dla awarii

24 godz

Czas usunięcia incydentu dla usterki

7 dni

Czas usunięcia incydentu dla wady-błędu

36 godz

Wszystkie wyspecyfikowane elementy znajdą swoje odzwierciedlenie
w dokumencie gwarancji pt. „Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na działanie systemu informatycznego GeoAzbest po jego wdrożeniu zgodnie z umową nr...... z dnia............”.

6. Proces likwidacji systemu informatycznego
GeoAzbest

Rozdział zawiera plan procesu likwidacji zawierającego się w Projekcie
likwidacji SIG. Projekt został opracowany w ramach procesów wspomagających wytwarzania oprogramowania SIG (rys. 6.1).

Rysunek 6.1.	Projekt likwidacji SIG

Zaplanowanie procesu likwidacji w cyklu życia systemu SIG jest o tyle
celowe, że okres użytkowania SIG powinien wynosić co najmniej 20 lat, jednak trudno oczekiwać od producentów urządzeń informatycznych wsparcia
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sprzętowego przez ten okres. Dlatego z przyczyn technicznych muszą nastąpić momenty migracji na nową infrastrukturę techniczną, platformę sprzętowo-programową oraz platformę programową. Migracje na kolejne zasoby
sprzętowo-programowe powodują wydłużenie procesu eksploatacji SIG. Jednak zasady likwidacji SIG są niemalże takie same, przy czym trudno będzie
prognozować, jak mogą i z czego mogą być wykonane komputery (o ile będą
tak określane) i jakie możliwości będą posiadły przyszła infrastruktura techniczna, platforma sprzętowo-programowa za lat 10–15–20. W tym momencie przyjmuje się, że obowiązują i będą obowiązywały przepisy prawa, w tym
o ochronie danych osobowych, chroniące środowisko naturalne. Obecnie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.  U.  Nr 180, poz.  1495, z późn. zm.) zobowiązuje do selektywnego
zbierania zużytego sprzętu.
Migracja systemu SIG oraz proces likwidacji i sposób jej przeprowadzenia jest w decyzji Zamawiającego. Jednak może zostać podpisana umowa na
migrację lub likwidację SIG. W zakresie prac migracji/likwidacji należy dokonać procesu archiwizacji tworząc najpierw kopię bezpieczeństwa następnie
wykonać kopie archiwalną SIG i usunąć dane z nośników informacji. Wykonanie procesu archiwizacji wiąże się z dokumentem odbioru kopii, archiwizacji i usunięciu danych. Po wykonaniu archiwizacji można przystąpić do spisu
z natury i demontażu infrastruktury. Wykaz urządzeń zdemontowanych (zużyty sprzęt stanowiący odpady) i przekazanych do punktu zbierającego zużyty sprzęt stanowi dokument potwierdzający przekazanie zużytego sprzętu185.
W przypadku procesu likwidacji, dokumenty potwierdzające fizyczne przekazanie zużytego sprzętu wyznaczają koniec cyklu życia SIG. Natomiast dane
SIG będą przechowywane w archiwach elektronicznych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 180, poz.  1495, z późń. zm.).
185
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Poziom wykorzystania technologii ICT we wszystkich sektorach i podsektorach instytucjonalnych (wg ESA95) stanowi istotny wyznacznik rozwiniętego
społeczeństwa informacyjnego. Rozwój społeczeństwa informacyjnego związany jest wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, społecznym186 i kulturowym życia obywateli. Zaawansowane rozwiązania wdrożone i oparte wyłącznie na treściach cyfrowych implikują rozwój gospodarki cyfrowej opartej na bitach, ale również
przyczynia się do rozwoju gospodarki tradycyjnej, wspomaganej technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Gospodarka elektroniczna będzie się rozwijała do określonego poziomu, ponieważ nie wszystkie rzeczy wykorzystywane przez człowieka mogą być cyfrowe. Do życia i funkcjonowania człowieka
potrzebną są również rzeczy fizyczne. Gospodarka oparta na rzeczach będzie
miała duże znaczenie, dlatego że jest podstawą gospodarki elektronicznej. Aby
korzystać z gospodarki elektronicznej należy posiadać urządzenia dostępowe,
urządzenia przetwarzające, gromadzące dane, a więc fizyczne przedmioty dostosowane do przetwarzania cyfrowych danych. Przyszłością gospodarki kraju i świata, jak podaje raport McKinsey Global Institute będzie między innymi
Internet mobilny, Internet rzeczy, technologie chmur cyfrowych187 (rys. 11).
Internet rzeczy, czyli połączone za pośrednictwem sieci Internet fizyczne
przedmioty i możliwość komunikacji z innymi przedmiotami bez pośrednictwa

186
Przykładem zastosowania technologii ICT w służbach publicznych: administracji, edukacji, ochronie zdrowia, energetyce jest serwis Cyfrow@ Polska (http://www.cyfrowa-polska.pl,
dostęp 8.08.2013 r).
187
Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.
McKinsey Global Institute, May 2013 (http://www.mckinsey.com, dostęp 12 sierpień 2013 r).
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człowieka188, zmienia stosunek człowieka do tych przedmiotów. Automatyzacja w komunikacji przedmiotów, która następuje pod wpływem określonych
bodźców i wzajemna komunikacja przez sieć określa się ‘Internetem rzeczy’.

Rysunek 11.	Dwanaście ekonomicznie potencjalnych przełomowych technologii na świecie według McKinsey Global Institute
Źródło: Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey Global Institute, May 2013, s. 4.

Przykładem wykorzystania Internetu rzeczy w gospodarce odpadami,
jest monitoring GPS pojazdów odbierających odpady w usługach komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 Nr 0 poz.  122) w paragrafie § 5.1
w ustępie drugim: „W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia
pojazdów należy zapewnić […] 2) pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyInternet przedmiotów obejmuje trzy rodzaje komunikacji: rzeczy (przedmioty) do osoby
(things-to-person), rzeczy do rzeczy (thing-to-thing), maszyna do maszyny (Machine-to-Machine,
M2M) (Internet of Things, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/
si0009_en.htm, dostęp 12.10.2013 r).
188
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ładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych;”. Zapis ten, oznacza, że śmieciarki, hakowce, bramowce muszą posiadać urządzenia śledzące
trasy pojazdów w dokumentowaniu miejsc odbioru i zwrotu odpadów komunalnych oraz czujniki otwarcia odwłoka śmieciarki w dokumentowaniu miejsc
opróżniania i oddawania odpadów. Przesyłanie informacji z pojazdu do urządzenia kontrolnego w centrali odbywa się automatycznie, bez szczególnego
nadzoru człowieka. W momencie nieprawidłowości oprogramowanie automatycznie ostrzeże operatora centralki o powstałym problemie. Wprowadzenie
automatyzacji dotyczy również elektronicznego oznakowania miejsc powstawania odpadów przez kody kreskowe na workach na odpady i elektronicznym oznakowaniem pojemników na odpady. Pojazdy odbierające są wyposażone w system identyfikacji pojemników na odpady i możliwość dynamicznego ważenia pojemników189.
W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest
znakowanie elektroniczne (sensorowe, np. przez technologię RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near Field Communication), EPC (Electronic Produkt Code)) WZA, OZA, miejsc użytkowania czy magazynowania tymczasowego OZA, nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz gospodarczo. Usuwanie WZA oraz unieszkodliwienie OZA jest zabiegiem jednorazowym i nie
ma przesłanek do zastosowania. Natomiast wykorzystanie technologii zbliżeniowych może mieć zastosowane na podziemnych składowiskach odpadów
niebezpiecznych190.
W zakresie tematycznym pracy, która dotyczy działań inżynierskich związanych z opracowaniem prototypowego systemu informatycznego wspomagającego podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej oraz prototypowego systemu informatycznego wspomagającego podmiot koordynujący pracę wielu łańcuchów logistycznych związanych z procesem usuwania materiałów zawierających azbest lub zalegających odpadów
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na podziemnych lub naziemnych składowiskach, wykorzystano cztery główne koncepcje:
1) cyklu życia,
2) podejście projektowe,
3) zarządzanie interesariuszami,
4) cykl wytwarzania produktu programowego.

Przykładem kompleksowych systemów są rozwiązania firmy ElteGPS (http://www.eltegps.
pl, dostęp 2.09.2013 r.).
190
Technologie RFID i EPC, http://rfid-lab.pl/zastosowanie-rfid-w-kopalniach/
189
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Realizacja prac uwzględniała trzy środowiska: naturalnego, rzeczywistego, cyfrowego (rys. 12).

Rysunek 12.	Główne cztery koncepcje wykorzystane w pracy – cyklu życia, projektowe, interesariuszy, procesy wytwórcze

W zakresie procesu w doskonaleniu wyników produktów projektów wykorzystano cykl Deminga (Plan-Do-Check-Act). Wiązało się to z trzema projektami, w których cykl działań „Planuj-Wykonuj-Sprawdzaj-Działaj” był realizowany dla każdego projektu oddzielnie. Etap Planuj to określenie sposobów
działania. Etap Wykonuj obejmował implementację zaplanowanych sposobów.
Etap Sprawdzaj to monitorowanie, weryfikacja i walidacja sposobów działania. Etap Działaj to podejmowanie działań korygujących w celu doskonalenia
sposobów działania (rys. 13).
Przeprowadzone w pracy działania twórcze w zakresie technologii ICT
obejmujące procesowy opis trzech opracowanych projektów, wchodzących
w skład portfela projektu Systemu Informatycznego GeoAzbest: 1) Projekt
budowy prototypowego SIG, 2) Projekt wdrożenia i wsparcia SIG, 3) Projekt
likwidacji SIG, umożliwił odpowiedzi na postawione we wstępie monografii
pytania badawcze.
W zakresie pytania pierwszego: 1. Czy istnieje i można opracować alternatywną metodę cyfrowego ewidencjonowania WZA/OZA w stosunku do zapro248
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ponowanego rządowego rozwiązania ESIP znajdującego się w dokumencie POKA,
która by była łatwiejsza w realizacji na poziomie legislacyjnym, organizacyjnym
i infrastrukturalnym?

Rysunek 13.	Cyklu Deminga w portfelu projektu SIG

Rozwiązania zaprezentowane w programie POKA w zakresie utworzenia
ESIP oraz rozwiązanie opisane w pracy z wykorzystaniem geolokacji faktograficznej pod względem czasochłonności są porównywalne. Proceduralnie, aby
wykonać założenia ESIP przedstawione w dokumencie POKA należy:
1.	 Pozyskać zdjęcia satelitarne lub lotnicze terenu i przekształcić zdjęcia na
ortofotomapę.
2.	 Powiązać ortfotomapę z cyfrową ewidencją gruntów i budynków.
3.	 Metodą ankietową zebrać dane pozycji miejsc azbestowych i przechowywać dane działek (numer obrębu geodezyjnego i numer działki ewidencyjnej) i obiektów azbestowych wg oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4.	 Wprowadzić dane do ESIP i dokonać wizualizacji danych na mapach
miejsca występowania azbestu.
Aktualizacja bazy danych powinna być dokonana na podstawie przekazanych informacji od właścicieli nieruchomości w zależności od działań wykonywanych przez posiadaczy i stanu technicznego WZA. Dostęp do ESIP
i uaktualnienie powinno nastąpić przez poszczególne szczeble administracji.
Aby wykonać alternatywną metodę ewidencjonowania WZA/OZA geolokacją faktograficzną należy:
1.	 Metodą ankietową zebrać dane pozycji miejsc azbestowych i obiektów
azbestowych wg oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
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wyrobów zawierających azbest. Pozyskać zdjęcia miejsc występowania
azbestu wg systemu współrzędnych prostokątnych przestrzennych za pomocą przenośnego sprzętu fotograficznego z modułem GPS. Zebranie
danych i wykonanie dokumentacji faktograficznej powinno być dokonane przez przeszkolonych ankieterów wyposażonych w osprzęt i sprzęt
informatyczny z zainstalowaną aplikacją GeoAnkieter.
2.	 Dokonać importu danych z aplikacji GeoAnkieter do aplikacji GeoDepozyt przez wszystkich ankieterów.
3.	 Dokonać wizualizacji danych na mapach miejsca występowania azbestu
wykorzystując aplikację GeoDepozyt lub wykonać eksport danych do systemu ESIP.
Aktualizacja bazy danych GeoDepozyt następuje z chwilą zgłoszenia zmiany statusu depozytu azbestowego i wykonanie ponownej geolokacji
przez ankietera. Przedstawione dwie alternatywne metodę ewidencjonowania
WZA/OZA są czasochłonne i kosztowne. Jednak w przypadku działań opisanych w dokumencie POKA dodatkowo należy uwzględnić czas związany działaniami na poziomie legislacyjnym (Rządu, Sejmu, Senatu RP), organizacyjnym i infrastrukturalnym.
Opracowany przez Wykonawców w aplikacji GeoAnkieter sposób wykonania geolokacji faktograficznej miejsc użytkowania WZA lub magazynowania
tymczasowego OZA w miejscach TSA, jest wystarczający z punktu widzenia
skali, możliwości rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych do końca
2032 roku. Kolejność realizacji geolokacji faktograficzna punktu azbestowego
w aplikacji GeoAnkieter została przedstawiona na rysunku 14.
Zaprezentowany przykład upoważnia do stwierdzenia, że nie ma podstaw do zanegowania pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze. Opracowana przez Wykonawców w aplikacja GeoAnkieter zawiera niezbędne mechanizmy, które umożliwiają wykonanie geolokacji faktograficznej
miejsc użytkowania WZA lub magazynowania tymczasowego OZA w miejscach TSA. W związku z tym można stwierdzić, że została opracowana alternatywna metoda cyfrowego ewidencjonowania WZA/OZA w stosunku do zaproponowanego rządowego rozwiązania ESIP znajdującego się w dokumencie
POKA. Wprawdzie skala trudności w realizacji na poziomie organizacyjnym
i infrastrukturalnym jest porównywalna z ESIP jednakże opracowana metoda
cyfrowego ewidencjonowania jest szybsza, gdyż posiada następujące zalety:
1.	 Geolokację faktograficzną można wykonywać po wdrożeniu SIG u Zamawiającego. Nie istnieje potrzeba działań na poziomie legislacyjnym, organizacyjnym i infrastrukturalnym. W przypadku ESIP, działania legislacyjne
polegają na: a) zmianie ustaw, np. nowelizacja ustawy z dnia 19 czerwca
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b)

b)

c)

d)

Rysunek 14.	Geolokacja faktograficzna punktu azbestowego w aplikacji GeoAnkieter: a) zdjęcie
w podglądzie pełnoekranowym, b) geokodowanie adresu, c) geokodowanie współrzędnych, d) edycja współrzędnych w formularzu punktu/obiektu azbestowego
Źródło:	Wit B., Malendowski M, Kuś D. Opracowanie aplikacji w ramach projektu NCBiR NR11-0073-10/2010
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1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, b) zmianie
rozporządzeń, np. kolejna nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, c) wydanie nowych rozporządzeń. Działania organizacyjne to
zachowania spójności pomiędzy różnymi aktami prawnymi z równoczesną budową świadomości różnych osób w instytucjach odpowiedzialnych
ustawowo (głównie dotyczy pracowników administracji rządowej oraz samorządowej). Działania infrastrukturalne to stworzenie Elektronicznego
Systemu Informacji Przestrzennej w oparciu o zaktualizowane dane spływające „od dołu” i istniejące dane WBDA oraz podkładu mapowego pozyskanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ortofotomapy dostępnej
z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) i ewidencji gruntów, wykorzystywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2.	 Metadane przechowywane w systemie informatycznym GeoAzbest są
zgodne z danymi przechowywanymi w obecnej bazie WBDA i dodatkowo zawierają dane zdjęć i dane parametrów plików zdjęciowych. Dane
wykorzystywane w geolokacji faktograficznej będzie można wykorzystać do zasilenia bazy WBDA. Z chwilą uruchomienia bazy ESIP, która zostanie wyposażona o nowe dane niezbędne do pracy na ortofotomapach będzie można przekonwertować współrzędne geograficzne na
działki w mapach cyfrowych ESIP. Jest to możliwe gdyż wszystkie działania Wykonawcy z założenia są interoperacyjne (Art. 3 pkt 18, Dz.U.
2005 Nr 64 poz.  565 z późn. zm.) i zgodne z dyrektywami dotyczącymi jednolitej europejskiej infrastruktury informacji przestrzennych INSPIRE, która obowiązuje od 15 maja 2007 r. Interoperacyjność funkcjonalna, syntaktyczna, semantyczną SIG umożliwia wymianę danych z ESIP.
3.	 Wykonanie zdjęć fotograficznych można połączyć z bezpośrednimi działaniami informacyjno-edukacyjnymi na właścicielu nieruchomości, zarządcy lub użytkownika obiektów zawierających azbest.
4.	 Do działań wizualizacyjnych została wykorzystana usługa Google Maps.
Wykorzystanie funkcjonalności Google Maps jest możliwe dzięki usłudze
Google Maps API. Oznacza to, że modyfikacja funkcji przez firmę Google
w projekcie Maps może zostać odzwierciedlona w docelowej aplikacji informatycznej. Istnieje jednak niepewność, że firma Google zmieni licencję na
użytkowanie map cyfrowych, co może się wiązać z kosztami. Obecny model biznesowy Google jest uzależniony od liczby wejść na mapę cyfrową.
Reasumując, wiązka celów zadeklarowana w programie POKA jest w pełni realizowalna za pomocą działań geolokacji faktograficznej w SIG, jednak
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odmienny jest sposób osiągnięcia tych celów. Punktem wyjścia geolokacji faktograficznej są dane czasoprzestrzeni, a więc rdzeniem danych jest data, czas,
długość i szerokość geograficzna miejsca występowania azbestu oraz pliki graficzne miejsc WZA/OZA. Elementem wizualizacyjnym jest mapa cyfrowa. Wymienione elementy tworzą faktografię geolokacyjną azbestu. Dysponując danymi geolokalizacyjnymi można wykonać wizualizację miejsc występowania
azbestu na mapach cyfrowych z uwzględnieniem czynnika czasu. Również
dane będą mogą zasilać inne bazy danych.
W zakresie drugiego pytania badawczego: Czy zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ewidencji WZA/OZA na mapach cyfrowych
może zostać wykorzystana do monitorowania zmian przestrzeni urbanistycznej
oraz do procesów społeczno-gospodarczych?
Wykonana wizualizacja na mapach cyfrowych Google Maps i dostęp do
informacji przestrzennej przez użytkowników w aplikacji GeoDepozyt jest skutecznym narzędziem monitorowania zmian przestrzeni WZA/OZA oraz dodatkowo, pośrednio procesów społeczno-gospodarczych (zmiana w ilości budynków, eliminacja obiektów z azbestem). Przykład zmiany przestrzeni został
przedstawiony na rysunku 15, na którym wykonano zdjęcia fragmentów ekranów. Natomiast liczba obiektów na mapie jest wg stanu czerwca 2011 roku.

Rysunek 15.	Grupowanie obiektów z WZA w aplikacji GeoAnkieter: a) menu z zaznaczonymi punktami, b) prezentacja zgrupowanych obiektów w momencie czasowym T,
c) zgrupowanych obiektów w momencie czasowym T+1
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Na rysunku 16 przedstawiono przykład zmian w przestrzeni publicznej
obiektów WZA według różnych typów obiektów. Wizualnie, kolory markerów
na mapie cyfrowej oznaczają konkretne obiekty.

Rysunek 16. Zmiana kolorów markerów różnych obiektów z WZA w aplikacji GeoAnkieter:
a) menu z zaznaczonym budynkiem gospodarczym, b) prezentacja budynków gospodarczych z WZA, c) menu z zaznaczonym budynkiem mieszkalnym, d) prezentacja budynków mieszkalnych WZA
Źródło:	Wit B., Malendowski M, Kuś D. Opracowanie aplikacji w ramach projektu NCBiR NR11-0073-10/2010

Na rysunku 17 przedstawiono przykład zmian w przestrzeni publicznej
obiektów WZA według różnych typów obiektów oraz stopnia pilności. Wizualnie, kolory markerów na mapie cyfrowej oznaczają konkretne obiekty, liczba
umiejscowiona w markerze informuje o stopniu pilności. Wykorzystując filtr
grupowania [Grupowanie] można uzyskać zgrupowane markery oznaczające
określony stopień pilności, czyli stan WZA w zależności od rodzaju obiektów.
Również można zobrazować stan przestrzeni publicznej obiektów zawierających azbest w momencie czasowym T oraz T+1. Zestawienie takie oznacza
zmiany w WZA, np. jako dowód faktycznego usunięcia azbestu z obiektów.
Wg zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r.
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Nr 71, poz.  649, z późn. zm.) zmiany mogą być rejestrowane co roku (stopień pilności II) lub w momencie czasowym usunięcia azbestu z obiektu.
W tym przypadku pracownicy prowadzący demontaż wykonują dokumentacje faktograficzną.

Rysunek 17. Zmiana kolorów markerów obiektów WZA i oceny stopnia stanu WZA (stopień pilności uwidoczniony jest w markerze): a) obiekt z uwidocznionym stopniem pilności 3 w momencie czasowym T (ponowna ocena w terminie do 5 lat), b) obiekt
z uwidocznionym stopniem pilności 1 w momencie czasowym T+1 (wymiana lub
naprawa wymagana bezzwłocznie)
Źródło:	Wit B., Malendowski M, Kuś D. Opracowanie aplikacji w ramach projektu NCBiR NR11-007310/2010

Na rysunku 18 przedstawiono fragment mapy cyfrowej z monitora 27”
o rozdzielczości monitora 2560 x 1440 z markerami stopnia pilności. Przed255

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

stawione markery, ich liczba, kolor, stopień pilności jest wg stanu czerwca
2011 roku.

Rysunek 18.	Fragment mapy cyfrowej z zaznaczonymi markerami z oceną stopnia stanu WZA na
wszystkich obiektach
Źródło:	Wit B., Malendowski M, Kuś D. Opracowanie aplikacji w ramach projektu NCBiR NR11-007310/2010

Dodatkowo, zmiany w przestrzeni publicznej można zobrazować na mapie cyfrowej różnymi filtrami. Przykład rozwiniętego filtru na rodzaj wyrobu
zawierającego azbest został przedstawiony na rysunku 19.
Zamieszczone przykłady przedstawiania informacji na mapie cyfrowej
w różnych przekrojach w opracowanej aplikacji GeoDepozyt upoważniają do
stwierdzenia, że wykonane narzędzie informatyczne jest skutecznym narzędziem monitorowania zmian przestrzeni WZA/OZA oraz dodatkowo, pośrednio procesów społeczno-gospodarczych.
W zakresie trzeciego pytania badawczego: Czy technicznie wykonalne jest
zarządzanie rozproszonymi geograficznie zasobami niezbędnymi do usuwania
i unieszkodliwiania azbestu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych?
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Rysunek 19.	Przykład rozwiniętego filtru na rodzaj wyrobu zawierającego azbest
Źródło: Wit B., Malendowski M, Kuś D. Opracowanie aplikacji w ramach projektu NCBiR NR11-0073-10/2010

Uwarunkowania minionego okresu, w szczególności działania w latach
60-90. XX wieku w różnych sektorach własnościowych charakteryzujących się
niekontrolowanym rozwojem urbanistycznym pod względem wykorzystania
wyrobów zawierających azbest, spowodowało obecnie zakumulowanie problemu zagrożenia włóknami azbestu społeczeństwa. Masowa skala produkcji
WZA, zastosowania przemysłowe oraz w gospodarstwach domowych, dominowały nad racjonalnymi działaniami na rzecz zdrowia publicznego, co obecnie skutkuje tym, że występuje nierównomierne skupienie WZA/OZA. Obecny problem w usuwaniu azbestu, najpierw wiąże się inwentaryzacją i monitoringiem rozproszonych geograficznie WZA/OZA a następnie z indywidualną decyzją posiadaczy WZA/OZA, którzy w różnym czasie mogą usunąć eksploatowane WZA lub magazynowane OZA. Przy obecnym tempie usuwania
WZA/OZA liczba podmiotów świadczących usługi usuwania i transportu jest
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wystarczająca i adekwatna do skali problemu. Jednak w przypadku zwiększenia intensywności usuwania azbestu tak, aby z terytorium Polski dokonać
jego usunięcia do końca 2032 roku, należy działania usuwania i unieszkodliwiania skoordynować ze sobą. Najlepiej aby działania koordynacyjne były dokonane przez podmiot gospodarczy umiejscowiony na składowisku odpadów
niebezpiecznych. Wykorzystując rozwiązania informatyczne opisane w pracy
z wykorzystaniem oprogramowania SIG, istnieje możliwość zarządzania systemem logistycznym składającym się z wielu łańcuchów logistycznych w systemie logistycznym.
System logistyczny, z założenia jest konglomeratem opisujący wielowymiarowy charakter przedsięwzięcia logistycznego rozpatrywany w układzie:
przestrzennym topograficznym z nałożoną strukturą sieciową (węzły i połączenia sieci), przestrzennym w sensie zarządzania systemem (wielu właścicieli procesów, wielu decydentów z uprawnieniami i wiele odpowiedzialności), przestrzennym informacyjnym (przestrzeń fizyczna odpowiedzialności wiąże się z rozproszonymi strumieniami informacji, pieniędzy, dokumentów), przestrzennym materiałowym (przestrzeń fizyczna odpowiedzialności wiąże się z rozproszonymi strumieniami przepływu fizycznego MZA).
Płaszczyzna przestrzenna topograficzna w ujęciu sieciowym odnosi się przestrzennej struktury organizacyjnej jako do ogniw łańcucha logistycznego,
począwszy od miejsca źródłowego (PA) przez ogniwo pośredniczące (TSA)
lub bezpośrednio do miejsca odbiorczego (TSA’-SP). Układ topograficzny wiąże się ze środowiskiem, system zarządzania odnosi się do zasobów ludzkich, przestrzeń informacyjna dotyczy przepływu strumieni pomiędzy ludźmi (interesariuszy) w systemie, przestrzeń materiałowa to zasoby materialne, np. maszyny, urządzania, środki załadunku, przeładunku, wyładunku,
środki transportowe.
Wynikiem procesu twórczego realizowanego w ramach tematyki badawczej jest zbudowany prototyp systemu informatycznego GeoAzbest, który informatycznie może wspomagać podmioty w systemie logistycznym, w tym
podmioty gospodarcze tworzące łańcuchy logistyczne o strukturze liniowej
(rys. 20). Zastosowanie serwisów i aplikacji SIG przez poszczególne podmioty jest możliwe, ale jest to działanie nieefektywne i nieekonomiczne. Zwłaszcza, że jak wykazuje praktyka gospodarcza, usuwanie i unieszkodliwianie odbywa się sprawnie, bez wykorzystania technologii informatycznych. Przedsiębiorcy nie wykazują zainteresowania ani potrzeb pozyskania technologii informatycznych do wspomagania świadczonych usług (przyczyny braku zainteresowania zostały wymienione w elemencie A1.1 matrycy logicznej portfela
projektu).
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Rysunek 20.	Możliwości wspomagania informatycznego podmiotów w systemie logistycznym
opracowanymi aplikacjami/serwisami SIG

W przypadku, gdy planuje się zintensyfikowane działania na skalę przemysłową191 należy dokonać formalizacji procesów i zinstytucjonalizować proces usuwania azbestu. Jednostką koordynującą może być jednostka administracji (płatnik wspomagający) lub jednostka organizacyjna działająca dla zysku
lub non-profit. Ze względu na planowane uruchomienie podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych w kopalni LW „Bogdanka”, za cały przepływ strumieni materialnych i informacyjnych powinna odpowiadać jednostka organizacyjna na terenie kopalni, która będzie pełniła rolę instytucji zarządzającej (podmiotu koordynującego) (rys. 21). Podmiotami organizacyjnymi do koordynacji przez uprawniony podmiot technologiami ICT w systemie
logistycznym są:
1.	 Właściciele, użytkownicy, zarządcy nieruchomości obiektu, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego
azbest – posiadacze WZA.

191
Przyspieszenie tempa usuwania azbestu jest celem ogólnym decydentów i oraz Wykonawców (w ujęciu procesowym element A2.3 matrycy logicznej portfela projektu) a przyczynkiem podjętych działań jest raport NIK (http://www.nik.gov.pl/ dostęp 12.05.2011), w którym
stwierdza się, że przy obecnym tempie usuwania, azbest w Polsce będzie obecny jeszcze przez
568 lat – aż do roku 2576.
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2.	 Uprawnione podmioty usuwające WZA/OZA.
3.	 Uprawnione podmioty magazynowania tymczasowego (miejsca TSA).
4.	 Uprawnione podmioty transportujące odpady niebezpieczne do podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych LW „Bogdanka”.
5.	 Uprawnione podmioty wykonujące monitoring pomiaru zanieczyszczeń
w powietrzu.

Rysunek 21.	Możliwości wspomagania informatycznego podmiotu koordynujący pracę wielu łańcuchów logistycznych związanych z procesem usuwania azbestu w systemie logistycznym z wykorzystaniem SIG

Intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia tempa usuwania azbestu ze
środowiska była przyczynkiem zajęcia się tematyką badawczą. Celem głównym pracy w ujęciu zadaniowym było opracowanie projektu umożliwiającego integrację logistyczną i koordynację niezależnych uprawnionych podmiotów gospodarczych w problematyce badawczej z wykorzystaniem ICT. Wykony
SIG umożliwia wykorzystanie oprogramowania przez podmiot koordynacyjny,
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ale sens ekonomiczny jest tylko przy zintensyfikowanych działań w usuwaniu azbestu. Intensyfikacja działań na skalę przemysłową w usuwania WZA
umożliwia osiągnięcie zakładanych rezultatów192 oraz równie ważne, osiągnięcie celu ekologicznego. Uzyskany efekt ekologiczny193 to ograniczenie hałasu, zmniejszenie emisji produktów spalania paliw, zmniejszenia ryzyka kolizji pojazdów ze zwierzętami i z innymi pojazdami zmniejszając tym samym
natężenia ruchu na drogach i obniżenia stopnia prawdopodobieństwa kolizji
z innymi obiektami.
Istnieje również możliwość wsparcia informatycznego administracji (JST)
jako podmiotu koordynującego, w przypadku współfinansowania usuwania odpadów azbestowych. Może być to kolejny produkt informatyczny uzupełniający oprogramowanie przeznaczone do obsługi procesów związanych z przetwarzaniem informacji o odpadach komunalnych (punkty wywozowe, kontrola
wywozów, kontrola segregacji, monitorowanie morfologii śmieci, monitorowanie nieprawidłowości, itd.). Przy czym, w przypadku odpadów komunalnych
system informatyczny musi obsłużyć pełen proces naliczania i egzekucji opłat
zgodnie z ordynacją podatkową, aby spełnić postulat samofinansowania całego systemu gospodarki odpadami i nieczystości. W przypadku OZA to posiadacz WZA lub płatnik wspomagający (kontraktorzy, np. WFOŚiGW lub środki
gminy) pokrywa wydatki związane z usunięciem i unieszkodliwieniem OZA.
Do obowiązków posiadaczy oraz JST należy sprawozdawczość dotycząca odpadów niebezpiecznych. Dedykowany program SIG wspomagający gospodarkę odpadami posiada funkcjonalność wygenerowania raportu.
Wsparcie informatyczne podmiotu koordynacyjnego powinno być sprzężone z opracowaniem systemu zarządzania. Celem opracowania systemu zarządzania jest zapewnienie sprawnej obsługi właścicieli poszczególnych ogniw
łańcucha logistycznego oraz rozwiązań zarządczych i organizacyjnych w ogniwie koordynacyjnym. System zarządzania powinien pozwolić wdrażać i utrzymywać procesowe, kompleksowe podejście do zarządzania procesami koordynacyjnymi, czego efektem powinna być skuteczna realizacja założonych celów
gospodarczych zmierzająca do zaspokojenia potrzeb kluczowych interesariuszy. System zarządzania integrujący wiele podmiotów, wielu właścicieli procesów, wielu decydentów z uprawnieniami i wiele odpowiedzialności, w układzie przestrzennym topograficznym z rozproszonymi strumieniami informacyjnymi tworzy zintegrowany system zarządzania. Skrótowo, zintegrowany sysElement A3.2 matrycy logicznej portfela projektu.
Zakładane efekty ekologiczne wiążą się z zastosowaniem miejsc TSA i zastosowaniem pojazdów o dużej ładowności, co również powoduje obniżenie jednostkowego koszt przewozu OZA.
192
193
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tem zarządzania obejmuje procesy decyzyjne koordynując podmioty horyzontalnie i wertykalnie (rys. 22).

Rysunek 22. Zintegrowany system zarządzania w systemie logistycznym w wertykalnych i horyzontalnych procesach zarządzania

Zamieszczone przykłady możliwości zastosowania SIG w zarządzaniu
rozproszonymi geograficznie zasobami niezbędnymi do usuwania i unieszkodliwiania azbestu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
upoważniają do stwierdzenia, że technicznie jest to wykonalne.
W realizacji odpowiedzi na postawione trzy pytania badawcze w podrozdziale „2.1.1. Tematyka badawcza monografii”, w procesie badawczym przyjęto schemat ogólnego dedukcyjnego procesu rozwiązywania problemów z wykorzystaniem kryteriów oceny trafności i użyteczności ICT dla decydentów
w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w łańcuchach logistycznych. Logika pracy została zagregowana w taki sposób, że wiązka problemów i wynikających z nich trzy pytania badawcze postawione we Wstępie pracy ułatwiały osiągnięcie celu głównego pracy.
Trzy pozytywnie zweryfikowane odpowiedzi na pytania badawcze uzasadniają do stwierdzenia o przydatności wykonanego prototypowego zinte262
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growanego systemu informatycznego z planowanymi procesami występującymi w łańcuchach logistycznych w gospodarowaniu odpadami zawierającymi azbest.
Kryterium badawczym oceny trafności przydatności zintegrowanego systemu informatycznego do wspomagania decydentów w gospodarce odpadami w łańcuchach logistycznych obejmujących teren Polski wschodniej zostało
zweryfikowane przez wiązkę funkcji realizowanych przez poszczególne serwisy
i aplikacje składające się na SIG oraz wyszczególnienie rozwiązań problemów,
które serwisy i aplikacje realizują dla konkretnych decydentów (interesariuszy).
Kryterium oceny użyteczności w przydatności zintegrowanego systemu
informatycznego do wspomagającego decydentów w gospodarce odpadami zostało zweryfikowane w procesie wytwórczym oprogramowania oraz przez testowanie oprogramowania w warunkach rzeczywistych194.
Wyrazem użyteczności ICT może być również opracowana dokumentacja zawierająca projekty: „Projekt wdrożenia i wsparcia SIG”, „Projekt likwidacji
SIG”. W momencie wdrożenia i pracy z SIG w cyklu eksploatowania nastąpi
rzeczywista weryfikacja przydatności wykonanego oprogramowania.
Przy czym, wsparcie informatyczne decydentów w podmiocie koordynacyjnym powinno być sprzężone z opracowaniem zintegrowanego systemu zarządzania. System zarządzania powinien pozwolić wdrażać i utrzymywać procesowe, kompleksowe podejście do zarządzania procesami koordynacyjnymi,
czego efektem powinna być skuteczna realizacja założonych celów gospodarczych zmierzająca do zaspokojenia potrzeb interesariuszy.
194
Weryfikacja oprogramowania została przeprowadzona w miejscowości Nadrybie-Dwór
w okolicach kopalni LW „Bogdanka” w Puchaczowie (ok. 4,5 km) dniach 24.09.2012 r.
–15.10.2012 r.

Definicje najważniejszych pojęć

n 	Aplikacja

on-line

Oprogramowanie dostępne dla użytkownika usługi WWW z wykorzystaniem przeglądarki internetowej w trybie bezpośredniej łączności z siecią
komputerową Internet.
n 	Asysta

techniczna

Działania Wykonawcy w cyklu eksploatacji życia oprogramowania, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi systemu informatycznego SIG w okresie trwania Asysty Technicznej.
n 	Azbest,

wyroby zawierające azbest, materiały zawierające azbest

Synonimy „wyroby zawierające azbest” „materiały zawierające azbest” „należy
przez to rozumieć następujące włókniste krzemiany:
1) azbest chryzotylowy, nr CAS 2) 12001-29-5;
2) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;
3) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;
4) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;
5) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;
6) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.”
(Dz.  U.  1997 Nr 101 poz.  628, Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Art. 1. ust. 2).
n 	BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Art. 79).
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n 	Broker

„Oznacza jakikolwiek podmiot organizujący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu innych stron, w tym oznacza również brokerów, którzy nie obejmują
odpadów fizycznie w posiadanie”. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Art. 3 ust. 8).
n 	CMS

(Content Management System)

System zarządzania zawartością. Przez CMS rozumie się narzędzie dostarczającą zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie zawartością
udostępnianą w serwisie SIG.
n 	Dokument

elektroniczny

„stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych
w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych”
(Art. 3 pkt 2, Dz.U. 2005 Nr 64 poz.  565 z późn. zm.).
n

„Dzikie wysypisko”

To wysypiska, które są niezorganizowane i funkcjonują bez zezwolenia władz.
n 	Emisja

azbestu

„oznacza to bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie pyłu i włókien azbestowych do środowiska, powstające w wyniku użytkowania obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych oraz wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.  U.  Nr 71, poz.  649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, § 2 ustęp 6).
n 	ESIP

Elektroniczny System Informacji Przestrzennej. Docelowy system informatyczny monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski.
n 	Favicon

FAVourite ICON – ikona graficzna, który znajduje się tuż obok adresu
WWW w pasku adresu przeglądarki internetowej lub tuż obok tytułu strony
w pasku tytułowym karty przeglądarki.
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n 	Funkcja

Zdolność produktu oprogramowania do realizacji określonych działań
na rzecz ich odbiorców (są to działania w sensie zbioru instrukcji lub operacji na tym oprogramowaniu, a ściślej na interfejsach: programowych, komunikacyjnych, użytkownika).
n 	Funkcjonalność

Zdolność produktu oprogramowania do zapewnienia funkcji odpowiadających ustalonym potrzebom, w kontekście jego użycia, zgodnie z wyspecyfikowanymi założeniami.
n 	Geospatial

Web (Geoweb), WebGIS, Web mapping

GeoWeb odnosi się do zbioru aplikacji internetowych i usług na mapach
cyfrowych. WebGIS odnosi się do systemów GIS wykorzystujących technologie
oparte o sieć WWW i sposobów komunikacji pomiędzy elementami GIS. Web
mapping odnosi się do aplikacji umożliwiających wizualizację danych geograficznych z wykorzystaniem przeglądarki WWW w trybie on-line (np. nawigacje samochodowe). Można przyjąć, że elementem odróżniającym poszczególne terminy jest złożoność aplikacji i usług internetowych. Zależność graficzna została przedstawiona na rysunku:

Zależność pomiędzy terminami GeoWeb, WebGIS, Web mapping

n

geoazbest.pl

Nazwa domenowa wortalu, która została zarezerwowana na potrzeby
i czas trwania projektu rozwojowego.
n 	Gospodarka

odpadami

„Rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami”
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 3).
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n 	Gospodarowanie

odpadami

Rozumie się przez to „zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;”. (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 2).
Gospodarowaniu odpadami „oznacza zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również
późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów wraz z działaniami
wykonywanymi w charakterze dealera lub brokera” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, art. 3 punkt 9).
n 	ICT

Information and communication technology – technologie informacyjno-komunikacyjne.
n 	Informatyczny

nośnik danych

„materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej” (Art. 3 pkt 1, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.  565,
z późn. zm.).
n 	Infrastruktura

„System urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji”
(ISO 9000:2001, s.17).
n 	Infrastruktura

techniczna SIG

System urządzeń, wyposażenia niezbędny do zainstalowania platformy
sprzętowo-programowej SIG w zakresie technicznym.
n 	Infrastruktura

techniczna systemu informatycznego GeoAzbest (SIG)

Infrastruktura techniczna to zaplanowane i zakupione elementy infrastruktury technicznej dla SIG na podstawie opracowanej specyfikacji.
n 	INSPIRE

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie
Europejskiej.
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n 	Interoperacyjność

„zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie
korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany
danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych” (Art. 3 pkt 18, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.  565, z późn. zm.).
n 	KA

– Knowledge Area

Obszar wiedzy. Termin występujący w kontekście kompendiów wiedzy
specjalistycznej opracowanej przez specjalistyczne branżowe stowarzyszenia.
W niniejszej pracy skorzystano z kompendiów skodyfikowanej wiedzy:
• Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
• Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
• System Engineering Body of Knowledge (SEBoK)
• Enterprise Architecture Body of Knowledge (EABOK)
• Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GISTBoK)
• Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)
• Data Management Body of Knowledge (DMBOK).
n 	Katalog

odpadów – odpady azbestowe

Katalog odpadów i sposób klasyfikowania odpadów został opublikowany
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.  U.  z 2001 r. Nr 112, poz.  1206). Odpady azbestowe zostały zakwalifikowane do 10 grup odpadów:
• 06 07 01* odpady azbestowe z elektrolizy
• 06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu
• 10 11 81* Odpady zawierające azbest
• 10 13 09* odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
• 10 13 10 odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych inne
niż wymienione w 10 13 09
• 15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
• 16 01 11* okładziny hamulcowe zawierające azbest
• 16 02 12* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
• 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest
• 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
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n

Koncesja na podziemne składowanie odpadów

„Koncesji na: […] 5) podziemne składowanie odpadów
– udziela minister właściwy do spraw środowiska.”. (Prawo geologiczne
i górnicze. Art. 22, punkt 1).
„1. Koncesji na podziemne składowanie odpadów udziela się pod warunkiem
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania takiej działalności. […] 3. Zabezpieczenie może w szczególności przyjąć formę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, gwarancji bankowej albo
poręczenia bankowego.” (Prawo geologiczne i górnicze. Art. 29, punkt 1);
„1. Koncesja określa:
1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;
2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;
3) czas obowiązywania koncesji;
4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.
2. Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.
3. Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym
uzyskania przewidzianych nimi decyzji.” (Prawo geologiczne i górnicze.
Art.30);
„[…] 6. Koncesja na podziemne składowanie odpadów określa również typ
podziemnego składowiska, rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do składowania
oraz zakres i sposób monitorowania składowiska.” (Prawo geologiczne i górnicze. Art. 32).
n

Kontekst użycia (context of use)

„Użytkownicy, zadania, wyposażenie (sprzęt komputerowy, oprogramowanie
i materiały), fizyczne i społeczne środowisk w którym produkt jest wykorzystywany”.
(ISO/IEC 25000:2004, s. 2). Kontekst użycia to użytkownicy w kontekście ich
potrzeb, zadań do wykonania, wyposażenie techniczne i programowe, środowisko fizyczne i społeczne, w których oprogramowanie jest wykorzystywane.
n

Kopia bezpieczeństwa

Wykonana kopia danych, która ma służyć do odtworzenia oryginalnych
danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.
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n

Koszty gospodarowania odpadami

„Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę
odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. […]” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 22).
n

KPZK 2030

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030).
Dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzennego kraju
przyjęty Uchwałą nr 239 Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. (Monitor Polski 2012, poz.  252).
n

LCA (Life Cycle Assessment) – ocena cyklu życia

„LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie obciążeń
środowiska. Ocena wpływu na środowisko może być prowadzona zarówno dla wyrobu,
jak i dla jego funkcji. LCA jest traktowana jako „analiza od kołyski do grobu”. Podstawowymi elementami LCA są: 1) zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska, tj. zużytych materiałów i energii, oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska, 2) ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń oraz 3) oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.” (http://www.wikipedia.pl).
„Zidentyfikowanie i ocena czynników wejsiowych i wyjsciowych potencjalne
wpływająych na środowisko produktu w cyklu życia” ISO 14040:2006, s.  3
n

Magazynowanie odpadów

„Rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 5).
n

Miejsce zawierające azbest

„oznacza to także miejsce, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.  U.  z 2010 r.
Nr 71, poz.  649, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, §2 ustęp 3).
n

Mieszanie odpadów niebezpiecznych

„Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także miesza271
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nie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, jeżeli ich zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów
powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.” (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 21.2.).
n

Mieszanina odpadów

„Oznacza odpady powstałe w wyniku celowego lub przypadkowego wymieszania dwóch lub więcej rodzajów odpadów, która to mieszanina nie została zaliczona do żadnej z kategorii w załącznikach III, IIIB, IV i IVA. Odpady w pojedynczym przemieszczeniu, obejmującym dwa lub więcej rodzajów odpadów transportowanych osobno, nie są uważane za mieszaninę odpadów”. (Rozporządzenie (WE)
NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, punkt 3).
n

Minerały azbestopodobne

„richteryt i winchit, choć można je uznać za nie mniej szkodliwe niż tremolit,
amozyt czy krokidolit” (2010/C 212 E/15 Rezolucja Parlamentu Europejskiego
z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)).
n

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

„zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę
danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą
tych systemów” (Art. 3 pkt 9, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.  565, z późn. zm.).
n

Model chmury obliczeniowej

„Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych, do których dostęp
uzyskuje się przez Internet, na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach”
(COM(2012) 529 final 27.9.2012 r.).
n

Monitorowanie składowiska odpadów podziemnych

„Koncesja na podziemne składowanie odpadów określa również typ podziemnego składowiska, rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do składowania oraz zakres i sposób monitorowania składowiska.” (Prawo geologiczne i górnicze Art. 32,
punkt 6).
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n

Narażenie na działanie azbestu

„oznacza to narażenie w czasie wykonywania pracy na zawieszone w powietrzu respirabilne włókna azbestu lub pył azbestowy, bez względu na ich pochodzenie” (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Dz.  U.  z 2010 r. Nr 71, poz.  649, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, § 2 ustęp 7).
n

Obowiązki posiadacza odpadów

„Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 66.1).
n

Ochrona środowiska

„Rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego”. (Prawo ochrony
środowiska. Art. 3 punkt 15).
n

Odbiór akceptacyjny SIG

Odbiór na etapie wróżenia systemu informatycznego polegający na
stwierdzeniu faktu, czy SIG spełnia wszystkie oczekiwania odbiorcy w momencie jego przekazania do procesu eksploatacji. Dokumentem potwierdzającym jest podpisanie Protokołu Akceptacji SIG.
n

Odbiór ilościowy SIG

Odbiór na etapie wdrożenia systemu informatycznego polegający na
stwierdzeniu faktu, czy SIG zawiera wszystkie wymagane elementy. Dokumentem potwierdzającym jest podpisanie Protokołu Kompletności SIG.
n

Oddziaływanie na środowisko

„Rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi”. (Prawo
ochrony środowiska. Art. 3 punkt 11).
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n

Odpad

„rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 6)
„wszelkie substancje lub przedmioty należące do kategorii określonych w załączniku I, które ich posiadacz usuwa, zamierza usunąć lub ma obowiązek usunąć”.
(Dyrektywa 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 dot. odpadów, OJ L 194,
25.7.1975, s.  39 ze zmianami, zastąpiona przez skonsolidowany tekst Dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006
dot. odpadów, OJ L 114, 27.4.2006, s.  9.).
n

Odpad niebezpieczny

• „Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy.” Załącznik nr 3
(właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi): H5
„szkodliwe”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla
zdrowia, H7 „rakotwórcze”: substancje i preparaty, które w przypadku ich
wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać raka lub zwiększać częstotliwość jego występowania. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Art. 3.4)
• „składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 4.1 punkt 3)
Składniki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 do
ustawy” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 4.2) Załącznik nr 4 (składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi): pozycja 25: azbest (pył i włókna).
• „Odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi albo dla środowiska”,
(GUS, 2013, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-477.htm).
n

Odpad obojętny

„rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fi274
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zyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla
życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na
materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach
oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko
odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód
powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi” (Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 9).
n

Odpady pozostające w kontakcie z azbestem

„oznacza to odpady tych wyrobów, które w okresie użytkowania przylegały do
wyrobów zawierających azbest i narażone były na długotrwałe przenikanie włókien
i pyłu azbestu, w szczególności wełny mineralnej”. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.  U.  z 2010 r. Nr 71, poz.  649, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest, §2 ustęp 8).
n

Odzysk

„rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to,
aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów,
które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 14).
n

Oprogramowanie aplikacyjne (aplikacja)

Oprogramowanie aplikacyjne (application software):
(1) Zaprojektowanie oprogramowanie aby wspomóc użytkownika w wykonywaniu jego szczególnych działań lub w posługiwaniu się szczególnych
typów problemów, w odróżnieniu od oprogramowania które kontroluje
sam komputer (ISO/IEC 18019:2004 Software and system engineering –
Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software, 2.6).
(2) Oprogramowanie lub program, który służy do rozwiązania problemów
aplikacyjnych (ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology-VocabularyPart 1: Fundamental terms, 01.04.01).
(3) Zaprojektowane oprogramowanie, aby zrealizować specyficzne potrzeby
użytkownika (ISO/IEC 24765, Software and Systems Engineering Vocabulary).
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n

Oprogramowanie interfejsowe

„oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi”. (Art. 3 pkt 11, Dz.U. z 2005 r. Nr 64,
poz.  565, z późn. zm.).
n

OS-6

Formularz sprawozdawczy GUS „Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)”, http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/passive/
OS-6.pdf.
n

PA

Punkt Azbestowy – Miejsce zawierające azbest.
n

PESTEL

Otoczenie polityczne (political), ekonomiczne (economic), społeczne (social), technologiczne (technological), środowiska naturalnego (environment),
prawne (legal).
n

Platforma programowa (SIG)

Platforma programowa to zestaw oprogramowania dedykowanego dla
systemu informatycznego GeoAzbest składających się bloków architektonicznych w postaci aplikacji informatycznych i serwisów internetowych wyspecyfikowanych w ramach infrastruktury technicznej SIG oraz inne wyspecyfikowane oprogramowanie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji składających się na SIG.
n

Platforma sprzętowo-programowa systemu informatycznego GeoAzbest (SIG)

Platforma sprzętowo-programowa to zaplanowana i zakupiona infrastruktura techniczna oraz oprogramowanie systemowe na podstawie wykonanej specyfikacji. Platforma sprzętowo-programowa składa się z: platformy
serwerowej z systemami operacyjnymi, usług dostępowych.
n

Płatnik

Podmiot dokonujący płatności. Płatnikami są posiadacze WZA/OZA lub
odpadów mieszanych, płatnikami pomocniczymi są bezpośredni lub pośredni
kontraktorzy, np. WFOŚiGW, polsko-szwajcarski program usuwania azbestu na
Lubelszczyźnie, samorząd gminy.
276

Definicje najważniejszych pojęć

n

PMBoK

Project Management Body of Knowledge, zbiór standardów i najlepszych
rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych
przez członków PMI (Project Management Institute). Standard PMBoK jest to
zbiór najlepszych, powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie
w zarządzaniu projektami.
n

Podziemne składowisko odpadów

„jest część górotworu, w tym podziemne wyrobisko górnicze, wykorzystywana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie” (Prawo geologiczne
i górnicze. Art. 6, punkt 6).
„oznacza stałe miejsce składowania odpadów w głębokim wgłębieniu geologicznym, takim jak kopalnia soli lub potasu” (Dyrektywa Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów).
n

POKA

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski na lata 2003–2032”. Pierwszy dokument został przyjęty przez
Radę Ministrów Polski w dniu 14 maja 2002 r. Aktualizacja następuje przez
każdorazową uchwalę Rady Ministrów. Dokument jest niewersjonowany. Data
przyjęcie przez Radę Ministrów wyznacza aktualność dokumentu.
n

Portal

Zbiór wortali. Jest bardzo rozbudowanym serwisem internetowym stanowiący tzw. „bramę wejściową” do obszernych zasobów, usług Internetu o dostępie publicznym (publiczny portal). Jego podstawową funkcją jest dostarczanie informacji obejmujących zróżnicowany zakres tematyczny oraz różnego rodzaju usług dla najszerszego kręgu odbiorców.
n

Portfel SIG

Portfel to grupa składającą się z trzech projektów powiązanych merytorycznie: 1. Projekt budowy SIG oraz realizacja informatyczna w oparciu o jego założenia podczas trwania projektu rozwojowego (szczegóły w rozdz.  3 i rozdz. 4),
2. Projekt wdrożenia i wsparcia SIG (rozdz. 5), 3. Projekt likwidacji SIG (rozdz. 6).
n

Posiadacz odpadów

„Rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną
oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posia277
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daniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem
odpadów znajdujących się na nieruchomości” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Art. 3.1 punkt 19).
n

Pośrednik

„Oznacza każdego, kto organizuje odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
w imieniu osób trzecich, w tym także pośredników, którzy nie obejmują faktycznego władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE”. (Rozporządzenie (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, punkt 13).
n

Pośrednik w obrocie odpadami

„Rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu
innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 20).
n

Potrzeby użytkownika

Uzewnętrznianie celów użytkownika skodyfikowanych do wiązki potrzeb: informacyjnych, manualnych, estetycznych, bezpieczeństwa użytkowników końcowych.
n

PRINCE2

Metodyka zarządzania projektami oparta na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów anglosaskich.
n

Produkt cyfrowy

„należy przez to rozumieć oprogramowanie lub dokumenty elektroniczne stanowiące przedmiot działalności gospodarczej lub publicznej” (§ 3 ust.1 punkt 3,
Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.  412).
n

Produkt programowy

Produkt programowy (oprogramowanie – software) to „zbiór programów komputerowych, procedur i możliwie, z dołączoną dokumentacją i danymi”
(ISO/IEC 90003-2004 Software engineering – Guidelines for the application
of ISO 9001:2000 to computer software. Def. 3.15. software product, s.  4).
n

Program gospodarki odpadami w urządzeniach przewoźnych

Brak możliwości przetwarzania odpadów w urządzeniach przewoźnych
wg zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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n

Projekt

Projekt zaplanowany zbiór rozwiązań w celu dostarczenia określonego efektu oczekiwanego przez Zamawiającego, w tym przede wszystkim celu
biznesowego.
n

Projekt rozwojowy

Projekt rozwojowy finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy NR11 0073 10/2010 na podstawie decyzji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0990/R/H03/2010/10 pt. „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej” realizowany od 1
grudnia 2010 roku do 30 listopada 2013 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
n

Prototyp Systemu lub prototyp SIG

Prototyp to oprogramowanie działające z ograniczoną funkcjonalnością
w takim zakresie, aby Zamawiający mógł zweryfikować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dla Systemu oraz wygląd i zachowanie interfejsów, a
w szczególności interfejsu użytkownika.
n

Przetwarzanie odpadów

„Rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie” (Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 21)
n

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

„każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych pojazdem po drodze publicznej lub po innych drogach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem.” (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, art. 2
punkt 5, Dz.  U.  z 2011 r. Nr 227, poz.  1367).
n

Przewóz koleją towarów niebezpiecznych

„każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych wagonem, z uwzględnieniem
postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem”. (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, art. 2 punkt 6, Dz.  U.  z 2011 r. Nr 227, poz.  1367).
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n

Przewóz żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych

„każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych statkiem po wodach śródlądowych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności
związanych z tym przewozem” (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych, art. 2 punkt 7, Dz.  U.  z 2011 r. Nr 227, poz.  1367).
n

Racjonalne ekologicznie gospodarowanie

„Oznacza podejmowanie wszystkich racjonalnych działań w celu zapewnienia,
że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób, który uchroni zdrowie ludzkie
i środowisko przed niekorzystnym oddziaływaniem takich odpadów”. (Rozporządzenie (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, punkt 8).
n

Recykling

„oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są
ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały,
które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Art. 3 ust. 17).
n

Rodzaje składowisk odpadów (->Typy składowisk)

„Każde składowisko odpadów zostaje zaklasyfikowane do jednego z następujących rodzajów:
— składowisko odpadów niebezpiecznych,
— składowisko odpadów innych niż niebezpieczne,
— składowisko odpadów obojętnych.” (Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia
26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Art. 4).
n

Równowaga przyrodnicza

„Rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu
warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej”. (Prawo ochrony środowiska. Art. 3 punkt 32).
n

Scenariusz testowy

Sekwencyjny opis zadań jakie należy wykonać aby porównać zgodność
wyników ze środowiska testowego Zamawiającego z wynikami środowiska testowego Wykonawcy.
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n

SDI

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (zestaw) zdefiniowany przez Eurostat do monitorowania realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Unii Europejskiej (EU Sustainable Development Strategy).
n

Selekcja odpadów

„Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny”. (Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 10).
n

Selektywne zbieraniu

„Rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów,
w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami” (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 24).
n

SIG

System Informatyczny GeoAzbest. Zbiór dedykowanych serwisów i specjalistycznych aplikacji funkcjonujących w ramach serwisu internetowego GeoAzbest zbudowanych podczas realizacji projektu rozwojowego.
n

Składowanie odpadów na składowiskach podziemnych

„Podziemne składowania odpadów – może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.” (Prawo geologiczne i górnicze. Art. 21, punkt 1). Koncesji „udziela minister właściwy do spraw środowiska”. Prawo geologiczne i górnicze. Art. 22,
punkt 1).
n

Składowisko odpadów

„Rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 25).
„Oznacza miejsce przeznaczone do usuwania odpadów na lub w ziemi,
uwzględniające:
— wewnętrzne miejsca usuwania odpadów (np. składowisko odpadów, jeśli producent odpadów urządza samodzielne usuwanie odpadów w miejscu produkcji),
oraz
— miejsce stałe (tzn. używane dłużej niż jeden rok), które wykorzystywane jest
do czasowego magazynowania odpadów, lecz z wyłączeniem:
— miejsc, gdzie wysypuje się odpady w celu ich przygotowania do dalszego transportu w celu odzysku, obróbki lub wywozu do innego miejsca, oraz
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— składowania odpadów przed odzyskiem lub obróbką przez okres krótszy niż
trzy lata jako zasadę ogólną, lub — składowania odpadów przed ich zbytem
przez okres krótszy niż jeden rok.” (Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia
26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów).
n

Substancja niebezpieczna

„Rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji,
które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.”
(Prawo ochrony środowiska, art. 3 punkt 37).
n

Substancje występujące w przyrodzie

„oznacza substancje w sposób naturalny występujące w ich postaci własnej, nieprzetworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły
grawitacji; poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję z wody oraz destylacje z parą wodną lub ogrzewanie jedynie w celu usunięcia wody lub substancje, które
w jakikolwiek sposób wyodrębniane są z powietrza” (Art. 3 ust. 39 Rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (…)).
n

SWEBOK

Software Engineering Body of Knowledge, Kompendium wiedzy z inżynierii oprogramowania.
n

System

(słowo pisane dużą literą) Zbiór aplikacji i serwisów internetowych, termin równoznaczny z terminem SIG.
n

System Informatyczny GeoAzbest (SIG)

Nazwa własna oprogramowania wykonana w ramach projektu rozwojowego przez zespół składający się na Wykonawcę.
n

System teleinformatyczny

„Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodza282
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ju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm.)” (Art. 3 pkt 3, Dz.U. 2005 Nr 64 poz.  565 z późn. zm.).
n

Środek transportu

„pojazd, wagon lub statek używany do przewozu towarów niebezpiecznych”.
(Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Art. 2 punkt 15, Dz.  U.  2011 Nr 227 poz.  1367).
n

Środowisko

„Rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności
biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”. (Prawo
ochrony środowiska. Art. 3 punkt 39).
n

Środowisko szkoleniowe

Środowisko testowe u Zamawiającego służące do szkolenia pracowników Zamawiającego. Szkolenie pracowników planowane jest przez cyklem
eksploatacji SIG.
n

Środowisko testowe Wykonawcy

Środowisko testowe posiadane przez Wykonawcę w celu testowania Systemu w procesie wytwórczym oprogramowania (w cyklu budowy oprogramowania). Środowisko testowe jest środowiskiem pracy systemu SIG, czy warunki, w jakich praca jest wykonywana (warunki obejmują czynniki fizyczne,
społeczne, psychologiczne i środowiskowe (takie jak temperatura, programy
rozpoznawania, ergonomia i skład atmosfery).
n

Środowisko testowe Zamawiającego

Środowisko testowe u Zamawiającego. Odzwierciedla środowisko składające się z infrastruktury technicznej systemu informatycznego GeoAzbest,
platformy sprzętowo-programowej oraz platformy programowej i służy do testowania Systemu SIG.
n

Technologia

„Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób
istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
n

stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
zastosowane w skali przemysłowej;
(uchylony);
postęp naukowo-techniczny” (Prawo ochrony środowiska, art. 143).
Termiczne przekształcaniu odpadów

„Termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie się przez to:
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym
pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas
tych procesów są następnie spalane” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Art. 3.1 punkt 29).
n

Test poinstalacyjny

Test stwierdzający, że instalacja SIG jest kompletna i wszystkie aplikacje są uruchamiane poprawnie.
n

Testy akceptacyjne

„Udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu
teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania interfejsowego” (Art. 3 pkt 12, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.  565,
z późn. zm.).
Testy wykonywane przez klienta końcowego z obecnością twórców SIG
w środowisku testowym. Celem testów jest weryfikacja i formalne potwierdzenie zgodności testowanego systemu SIG z założeniami specyfikacyjnymi.
n

Testy otwarte

Testy wykonywane ad hoc w momencie tworzenia SIG, bez formalnego
uzgodnienia scenariuszy testowych i wcześniejszego ich zaplanowania. W wypadku wykonania takiego testu sprawdzana jest funkcjonalność zgodna z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi.
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n

Testy SIG

Testy wykonane w środowisku testowym Zamawiającego oraz u Wykonawcy polegające w szczególności na:
• Testy Akceptacyjne – rozumie się testy z udziałem użytkowników końcowych Zamawiającego, których celem jest uzyskanie praktycznej wiedzy i potwierdzenia, że SIG spełnia wymagania Zamawiającego.
• Testy Funkcjonalne – rozumie się testy mające potwierdzić, że SIG spełnia wymagania funkcjonalne wskazane w Dokumentacji Systemu.
• Testy Niezawodności – rozumie się testy mające potwierdzić, że SIG
spełnia wymagania w zakresie niezawodności wskazane w Dokumentacji Systemu.
• Testy Przeciążeniowe – rozumie się testy mające potwierdzić, że System
prawidłowo działa przy próbie skrajnego obciążenia.
• Testy Użyteczności – rozumie się testy mające potwierdzić, że System spełnia
wymagania w zakresie użyteczności wskazane w Dokumentacji Systemu.
• Testy Zabezpieczeń – rozumie się testy mające potwierdzić ze System
spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa wskazane w Dokumentacji Systemu.
n

Testy utrzymania i rozwoju

Testy realizowane w procesie pielęgnacji SIG, tj. w okresie utrzymania
i rozwoju systemu.
n

‘TSA

Miejsce magazynowania (tymczasowego) odpadów przez właściciela lub
wstępne tymczasowe magazynowanie OZA przez wytwórcę odpadów.
n

TSA

Miejsca tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych. „Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów,
nie dłużej jednak niż przez rok.” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 25 punkt 5), „Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania,
mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów
technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów (…) Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 25 punkt 4, 6).
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n

TSA’

Miejsce magazynowania tymczasowego OZA na powierzchni na terenie
kopalni (bufor magazynowy).
n

TSA’– SP

Proces transportu OZA z miejsc TSA’ do składowiska podziemnego
odpadów niebezpiecznych.
n

Typy podziemnych składowisk odpadów

„Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów:
1) podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych;
2) podziemne składowisko odpadów obojętnych;
3) podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.”
(Prawo geologiczne i górnicze. Art. 125, punkt 1).
n

Typy składowisk odpadów

„Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów:
1) składowisko odpadów niebezpiecznych;
2) składowisko odpadów obojętnych;
3) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.”
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 103 punkt 2).
n

Umowa usługi wdrożenia

Rozumie się Umowę wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na usługę wdrożenia systemu
informatycznego SIG na kompletnej platformy informatycznej.
n

Unieszkodliwianie odpadów

• „Rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym
skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii” (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 3.1 punkt 30).
• „wszelkie działania przewidziane w załączniku II A” Załącznik II, A Dyrektywy ramowej dotyczącej odpadów jest przeznaczony do „wyszczególnienia procesów unieszkodliwiania występujących w praktyce”. (Dyrektywa
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006
dot. odpadów, OJ L 114, 27.4.2006).
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n

Urządzenia przewoźne do przetwarzania odpadów zawierających azbest

„W przypadku przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach
przewoźnych organem, o którym mowa w ust. 2, jest marszałek województwa właściwy według obszaru województwa, na którym następuje przetwarzanie tych odpadów”. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Art. 26 punkt 3a).
Brak możliwości przetwarzania odpadów w urządzeniach przewoźnych wg
zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
n 	Usuwający

odpady

„Oznacza każdą osobę, do której dostarczane są odpady niebezpieczne lub inne
odpady i która zajmuje się usuwaniem takich odpadów” (Konwencja Bazylejska).
n 	Użytkownik

(end user)

Człowiek, który w trybie interakcyjnym współpracuje bezpośrednio
z oprogramowaniem.
n 	Użytkownik

wewnętrzny

Użytkownik Systemu posiadający swoje konto wewnątrz organizacji,
w której jest eksploatowany System.
n 	Użytkownik

zewnętrzny

Każdy użytkownik, który uzyskał dostęp do Systemu przez zewnętrzny adres IP.
n

Vortal lub vertical portal

Wortal jest złożonym serwisem składającym się ze zbioru stron i stowarzyszonych plików. Wortale stanowią jeden z najliczniejszych serwisów WWW
w Internecie. Jest to serwis internetowy wyspecjalizowany w określonej tematyce, skupiający informacje z ściśle określonej dziedziny oraz oferujący usługi przydatne dla ściśle określonego grona odbiorców.
n 	WAI

Web Accessibility Initiative – Inicjatywa dostępności do sieci. Projekt W3C
którego celem jest promocja rozwiązań dostępności (głównie w kontekście dostępu do zawartości WWW dla osób niepełnosprawnych).

287

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

n

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines – Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych dla użytkowników końcowych.
n

Web page

Strona w sieci WWW. „Web page jest cyfrowym obiektem multimedialnym
dostarczonym do klienta. Strona WWW może zostać wygenerowana dynamicznie po
stronie serwera i może włączać aplety lub inne aktywne elementy ze strony klienta
lub po stronie serwera” (ISO/IEC 23026:2010).
n

Web site

Miejsce w sieci WWW. Jest to „zbiór połączonych logicznie stron WWW,
zarządzanych przez pojedynczą organizację (jednostkę). Serwis WWW może zawierać
jedną lub wiele podrzędnych serwisów WWW.” (ISO/IEC 23026:2010).
n

Wprowadzenie do obrotu

„oznacza odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu”. (Art. 3. ust. 12 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (…)).
n

WWW

Sieciowy system informacyjny funkcjonujący na bazie sieci Internet. Najpowszechniejsza usługą Internetu wykorzystywane przez społeczność użytkowników. Pięć najważniejszych cech usługi WWW: 1) Rozproszone i otwarte środowisko Internetu a tym samym usługi (globalność, dostępność on-line, wolność wypowiedzi i swoboda wyboru, otwartość technologiczna: języki programowania, budowa serwisu WWW), 2) Multimedialność
(różnopostaciowość zasobów, brak ograniczeń ilości, wielkości, rodzaju zasobów), 3) Multikulturowość, 4) Możliwość łączenia zasobów hiperłączami
(swoboda ustalania struktury, zarządzanie danymi, możliwość wyszukiwania), 5) Skalowalność (zmiana, rozbudowa, aktualizacja danych w dowolnym czasie). Ze względu na rozproszoność terytorialną oraz sposób umieszczania i zależność pomiędzy zasobami, system informacyjny tworzy sieć
bezskalową.
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n

Wykonawca

Zespół autorski w składzie: analityka systemowego (w projekcie rozwojowym – Ekspert ds. systemów informacyjno-komunikacyjnych ICT, dr inż. Bogdan Wit), główny programista (Specjalista ds. systemów informacji przestrzennych, mgr inż. Dariusz Kuś), programista (Specjalista ds. geolokacji faktograficznej depozytów azbestowych, mgr inż. Marek Malendowski), ekspert z zakresu ergonomii z obszarem zainteresowań interfejsów użytkownika (Ekspert
ds. integracji systemu, dr inż. Krzysztof Czarnocki),
n

Wymagania dla składowisk odpadów

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów. Załącznik Nr I. Ogólne wymagania dla wszystkich rodzajów składowisk odpadów.
n

Wymaganie

„Potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest
obowiązkowe”. (ISO 9000:2001 def 3.1.2, s.7).
n

Wyrób

„oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu
większym niż jego skład chemiczny”. (Art. 3. ust. 3 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów […]).
n

Wyrób zawierający azbest (WZA)

„Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo
0,1% lub więcej azbestu”. („Informacja o wyrobach zawierających azbest” załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest)
n

Wytwórca odpadów

„Rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów (pierwszy wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru
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lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia
usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę,
chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 3.1 punkt 32).
„Oznacza każdą osobę, której działalność jest przyczyną powstania odpadów
niebezpiecznych lub innych odpadów, a gdy osoba ta jest nieznana – osobę, która
posiada i/lub kontroluje te odpady;” (Konwencja Bazylejska).
n

Zabezpieczenie roszczeń na podziemne składowanie odpadów

„Koncesji na podziemne składowanie odpadów udziela się pod warunkiem
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania takiej działalności.” (Prawo geologiczne i górnicze. Art. 28, punkt 1). „Zabezpieczenie może w szczególności przyjąć formę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, gwarancji bankowej albo poręczenia bankowego.” (Prawo
geologiczne i górnicze, art. 28, punkt 3).
n

Zakład górniczy

„Jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów, w tym
wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje.”. (Prawo geologiczne i górnicze, art. 6, punkt 18).
n

Zamawiający

Podmiot gospodarczy będący użytkownikiem SIG.
n

Zanieczyszczenie

„Rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać
walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska”. (Prawo ochrony środowiska, art. 3 punkt 49).
n

Zanieczyszczenie pochodzących ze źródeł naturalnych

„udziale zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych – rozumie się
przez to tę część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana bezpośrednio
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lub pośrednio działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne, takie jak wybuchy
wulkanów, aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, pożary lasów i nieużytków, gwałtowne wichury, aerozole morskie, emisja wtórna lub przenoszenie w powietrzu cząstek pochodzenia naturalnego z regionów suchych;” (Ustawa Prawo
ochrony środowiska, art. 3, punkt 49a).
n

Zapobieganie powstawaniu odpadów

„Zapobieganiu powstawaniu odpadów – rozumie się przez to środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:
a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu
dalszego używania produktu,
b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale” (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 3.1 punkt 33).
n

Zarządzanie portfelem

To realizowany proces zarządzania dostępnymi projektami zarządzanymi przez Wykonawcę.
n

Zbieranie odpadów

„Rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.” (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 3.1 punkt 34).
n

Zdolność oprogramowania

Zdolność oprogramowania to możliwość oprogramowania do spełnienia
określonych wymagań stawianych przez jego odbiorców.
n

Zrównoważony rozwój

„Rozumie się przez to taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak
i przyszłych pokoleń”. (Prawo ochrony środowiska, art. 3 punkt 50).
291

Bibliografia

Azbest podręcznik dobrych praktyk (SLIC), Bruksela, EU Editio, 2004.
Bojar E. (red.), Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Tom I,
Toruń 2013.
Baraniecka A. (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Borowiecki R., Kiełtyka L., Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
Bralnicki M., Kulikowska M., Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej
firmie, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, nr 49, Wrocław 2009, 127–132.
Bratnicki M., Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości, Przegląd Organizacji 2007, nr 9, s.  8–10.
Brzóska J., Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania
przedsiębiorstwem, Organizacja i Zarządzanie nr 2(6), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
Buchholtz Ann K., Archie B. Carroll, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 6th Edition, Casebound 2006.
Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M., Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007.
Chodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw
(Environmental responsibility in proactive development of enterprise), Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
293

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw,
Difin, Warszawa 2007.
Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters
Kluwer, 2012.
Czarnocki K. (red.), Environmental aspects of region al development. Asbestos regional
management – diagnosis and perspectives.Wit B., Czarnocki K, The fact-collecting
geolocation of asbestos deposits in the management and monitoring systems of asbestos removal – research issues. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s.  47–61.
Czarnocki K., Czarnocka E., Monitoring narażenia i modelowanie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Tom V,
Toruń 2013.
Dyczka J. (red.), Szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie”. Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie, 20–21 września 2007, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
Grudzewski, W.M., Hejduk I.K., Nowe trendy w zarządzaniu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Logistyka2008, nr 6.
Grzegorz J., Kilka kontrowersji na temat przedmiotu logistyki, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 234.
Hejduk I.K. (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Wit B., Wartość firmowego serwisu internetowego
w budowie zaufania do e-biznesu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 2011, s.  246–257.
Kelly R., Cegielski C., Introduction to Information Systems, Third Edition, John Wiley & Sons, 2011.
Kiełtyka L. (red.), Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Difin, Warszawa 2009.
Kiełtyka L. (red.), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Wit B.,
Czarnocki K., Technologie multimedialne w modelu biznesowym e-klastra azbestowego „GeoKlaster”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria Monografie
nr 212, 2011, s.  13–30.
Kiełtyka L. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2010.
Kiełtyka L. (red.), Use of selected communication technologies in value management organization, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Kiełtyka L. (red.), Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications:
ćwiczenia z obsługi, wybrane moduły, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
294

Bibliografia

Kiełtyka L., Kucęba R., Jędrzejczyk W. (red.), IT w organizacjach gospodarczych:
wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom
Organizatora”, Toruń 2010.
Kiełtyka L., Information technologies in organizations: management and application of
multimedia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Kaleta A.,
Nowoczesne techniki informatyczne jako instrument rozwoju obszarów wiejskich,
Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, 2011, s.  377–388.
Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Krupa M.,
Zarządzanie w cywilizacji informatycznej, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters
Kluwer, 2011, s.  367–376.
Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H., Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012.
Kisielnicki J., Przyjazna administracja – marzenia czy konieczność, Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji nr 2 (12), Warszawa 2010, s. 50–69.
Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Placet 2013.
Kisielnicki J., Turyna J., Decyzyjne Systemy Zarządzania, Difin 2012.
Kisielnicki J., Typologia systemów informatycznych zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 576, Studia Informatica nr 24/2009, s.  157–169.
Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
Kisielnicki J., Typologia systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, nr 24, 2009,
s.  157–167.
Klonowski Zbigniew J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem: modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2004.
Krawczyk S. (red.), Logistyka, t.  I, II, Difin, Warszawa 2011.
Malara Z., Kroik J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – konstytuowanie koncepcji w perspektywie strategicznej, Organizacja i Kierowanie, nr 1/2012 (150).
Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Migdałek J., Folta W. (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Wit B.,
Technologia informacyjna – zasoby sieci WWW, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2010, s 395–407.
Miłosz E., Smołka J. (red.), Zarządzanie w gospodarce elektronicznej. Strategie gospodarki elektronicznej. Wit B., Rynki i segmenty w e-gospodarce, PTI, 2011, s.  9–28.
Miłosz M. (red.), Techniki informatyczne w praktyce. Wit B., Standardy HyperText Markup
Language według W3C i IETF w realizacji e-usług w segmencie Business-to-Consumer,
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2010, s.  69–92.
Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration nr 2, 2009, s.  3–14.
295

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…

Nogalski B., Szpitter A., Model biznesu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu nr 129,
2009, s.  383–391.
Nogalski B., Szpitter A., Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 1, 2009, s.  301–310.
Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Modele biznesu jako przejaw wiedzy średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w świetle wyników badań empirycznych,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 94, 2010,
s.  209–218.
Osterwalder A. & Pigneur Y., Business Model Generation – A Handbook for Visionaries,
Game Changers & Challengers, Zürich: Self Published 2009 (Tworzenie modeli
biznesowych. Podręcznik wizjonera. OnePress 2011).
Pressman, Roger S., Software engineering: a practitioner’s approach, 7th ed., McGrawHill, 2010.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na
lata 2012–2032, Lublin, listopad 2011 r.
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Lublin 2013.
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Lublin 2013.
Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. II, PWE, Warszawa
2009.
Rzeczyński B., Ekologistyka w systemie bezpieczeństwa komunikacyjnego państwa, Instytut
Logistyki i Magazynowania, Logistyka, nr 5, 2011.
Sommerville I., Software Engineering, 9th ed., Addison-Wesley, New York 2011.
Szeszenia-Dąbrowska N, Sobala W., Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2010.
Szeszenia-Dąbrowska N., Azbest – ekspozycja zawodowa i środowiskowa – skutki, profilaktyka, IMP, Łódź 2004.
Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Sobala W., Choroby zawodowe w Polsce
w 2009 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób
Zawodowych, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J.  Nofera, Łódź 2010.
Szewczyk E., Krok E. (Red.), Fenomen Internetu, t. II. Wit B., Firmowe serwisy internetowe i ich funkcje, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008.
Wit B., Ekologistyka – logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na składowiskach odpadów niebezpiecznych, t.  I: E. Bojar (red.), Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom
Organizatora”, Toruń 2013.
Wit B., Electronic commerce – budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w Internecie,
Politechnika Lubelska 2008 (http://bc.pollub.pl/Content/348).
296

Bibliografia

Wit B., Kuś D., Malendowski M., System informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Wit B., Technologie informacyjno-komunikacyjne w ekologistyce, E. Bojar (red.), Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
Witkowski J., Ciesielski M. (red.), Logistyka na tle problemów nauk o zarządzaniu, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 234, s.  40–48.
Wolski M., Dąbski W., Stasiak A., Modelowanie systemów informatycznych UML, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Zwolińska, B., Modelowanie logistycznych przepływów w systemach gospodarki odpadami, Instytut Logistyki i Magazynowania, Logistyka, nr 3, 2012.
n

Programy/plany/prognozy środowiskowe

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski na lata 2003 – 2032” przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu
14 maja 2002 r. Uchwałami Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca
2009 r. i nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. została przyjęta aktualizacja
programu pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–
–2032”, (POKA).
Informacja o realizacji w latach 2009–2010 „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009–2032”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2011 r.
„Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012–2015 z perspektywą do roku 2019”, załącznik do uchwały Nr XXIV/398/2012, Sejmik Województwa Lubelskiego, z dnia 30 lipca 2012 r.
„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, Lublin, lipiec 2012 r.
„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012–2015 z perspektywą do roku 2019”, Lublin,
czerwiec 2012 r.
„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, Lublin, kwiecień 2013 r.
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017”, Lublin, lipiec 2012 r.,
Załącznik do uchwały Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego,
z dnia 30 lipca 2012 r.
„Krajowy plan gospodarki odpadami 2014”. Załącznik do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r., Monitor Polski Nr 101, poz.  1183, data wydania 2010-12-24, data obowiązywania 2011-01-01.
„Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r.
297

Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania…
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PN-ISO/IEC 90003:2007, Inżynieria oprogramowania – Wytyczne stosowania ISO
9001:2000 do oprogramowania komputerów
PN-ISO/IEC 23026:2010, Inżynieria oprogramowania – Zalecana praktyka w Internecie – Konstrukcja witryny sieci Web, zarządzanie witryną sieci Web i cykl życia
witryny sieci Web
PN-ISO/IEC 90003:2007, Inżynieria oprogramowania – Wytyczne stosowania ISO
9001:2000 do oprogramowania komputerów
PN-ISO/IEC 25051:2009, Inżynieria oprogramowania – Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) – Wymagania jakości handlowych produktów
programowych (COTS) oraz instrukcje ich testowania
PN-ISO/IEC 25020:2010, Inżynieria oprogramowania – Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) – Model odniesienia dla pomiarów i przewodnik
PN-ISO/IEC 25001:2010, Inżynieria oprogramowania – Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) – Planowanie i zarządzanie
PN-ISO/IEC 25000:2008, Inżynieria oprogramowania – Wymagania jakości i ocena produktów programowych (SQuaRE) – Przewodnik po SQuaRE
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Normy dotyczące ochrony czystości powietrza

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady
pobierania próbek powietrza w środowisku pracy.
PN EN 689:2002, Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi
i strategia pomiarowa.
PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
PN-N-18002:2011, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
PN-88/Z-04202/02, Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azbestu. Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej.
n

Normy ISO dotyczące azbestu

ISO 390:1993, Products in fibre-reinforced cement – Sampling and inspection
ISO 1833-19:2006, Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 19: Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by heating)
ISO 8336:2009, Fibre-cement flat sheets – Product specification and test methods
ISO 9125:2009, Fibre-cement slates and fittings – Product specification and test methods
ISO 10312:1995, Ambient air – Determination of asbestos fibres – Direct transfer transmission electron microscopy method
ISO 10397:1993, Stationary source emissions – Determination of asbestos plant emissions – Method by fibre count measurement
ISO 10904:2011, Fibre-cement corrugated sheets and fittings for roofing and cladding
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ISO 14966:2002, Ambient air – Determination of numerical concentration of inorganic
fibrous particles – Scanning electron microscopy method
ISO 16000-7:2007, Indoor air – Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre concentrations
ISO 22262-1:2012, Air quality – Bulk materials – Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials
ISO 30007:2010, Ships and marine technology – Measures to prevent asbestos emission
and exposure during ship recycling
n

Normy bezpieczeństwa informacji

ISO/IEC 27000:2012, Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary
PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania
ISO/IEC 27001:2013, Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements
ISO/IEC 27002:2013, Information technology – Security techniques – Code of practice
for information security controls
ISO/IEC 27003:2010, Information technology – Security techniques – Information security management system implementation guidance
ISO/IEC 27004:2009, Information technology – Security techniques – Information security management – Measurement
ISO/IEC 27005:2011, Information technology – Security techniques – Information security risk management (second edition)
ISO/IEC 27017:Draft, Information technology – Security techniques – Code of practice
for information security controls for cloud computing services based on ISO/IEC
27002 (DRAFT, wydanie ok 2015 roku)
ISO/IEC 27032:2012, Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity
ISO/IEC 27035:2011, Information technology – Security techniques – Information security incident management
ISO/IEC 16085:2006, Systems and software engineering – Life cycle processes – Risk
management
ISO/IEC 27034-1:2011, Information technology – Security techniques – Application security – Part 1: Overview and concepts
PN-ISO/IEC 17799:2007P Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne
zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji
n

Normy dotyczące projektowania oprogramowania

ISO/IEC/IEEE 42010:2011, Systems and software engineering – Architecture description
IEEE Std 1016:2009, Standard for Information Technology – Systems Design – Software
Design Descriptions
IEEE Std 26514:2010, Standard Adoption of ISO/IEC 26514:2008 Systems and Software
Engineering – Requirements for Designers and Developers of User Documentation
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n

Inne normy

ISO 14040:2006, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and
framework
ISO/IEC 15961:2004, Information technology – Radio frequency identification (RFID)
for item management – Data protocol: application interface
ISO/IEC TR 24729-3:2009, Information technology – Radio frequency identification for
item management – Implementation guidelines – Part 3: Implementation and operation of UHF RFID Interrogator systems in logistics applications
ISO/IEC TR 24729-2:2008, Information technology – Radio frequency identification for
item management – Implementation guidelines – Part 2: Recycling and RFID tags
ISO/IEC 29143:2011, Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Air interface specification for Mobile RFID interrogators
ISO/IEC 29160:2012, Information technology – Radio frequency identification for item
management – RFID Emblem
n

Akty prawne

Dz.U.  2002 Nr 217 poz.  1833, zmiana Dz.  U.  2005 Nr 212 poz.  1769 – Rozporządzenie MG i P z dnia 10 października 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U.  2005 Nr 216, poz.  1824 – Rozporządzenie MP i PS z 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów.
Dz.U. 1997 Nr 129 poz.  844 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 Nr 133 poz.  883 – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dz.U. 2003 Nr 192 poz.  1876 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(uchylone).
Dz.U. 2004 Nr 92 poz.  880 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Dz.U. 2005 Nr 216 poz.  1824 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
Dz.U. 2005 Nr 64 poz.  565 z późn. zm. – Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
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Dz.U. 2008 Nr 199 poz.  1227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 2010 Nr 152 poz.  1018 – Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2011 Nr 227 poz.  1367 – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
Dz.U. 2011 Nr 282 poz.  1658 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów.
Dz.U. 2011 Nr 298 poz.  1771 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów.
Dz.U. 2011 Nr 8 poz.  31 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
Dz.U. 2012 Nr 0 poz.  1032 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.
Dz.U. 2012 Nr 0 poz.  125 – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.	
Dz.U. 2012 Nr 0 poz.  1391 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok
2013
Dz.U. 2012 Nr 0 poz.  319 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca
2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
Dz.U. 2012 Nr 0 poz.  526 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Dz.U. 2012 Nr 0 poz.  601 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.
Dz.U. 2013 Nr 0 poz.  21 – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Dz.U. 2013 Nr 0 poz.  38 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia
2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.
Dz.U. 2013 Nr 0 poz.  412 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.
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Dz.U. 2013 Nr 0 poz.  523 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie składowisk odpadów.
Dz.U. 2013 poz.  1159 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014.
Dz.U. 2013 poz.  1223 – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września
2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień
co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.
Dz.  U.  z 1997 r. Nr 78 poz.  483 – KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2011 Nr 279 poz.  1642
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.
Dz.U. 2012 Nr 0 poz.  1445 – Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy
– Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.
Dz.  U.2004 Nr 171 poz.  1800, z późn. zm. – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.
n

Dyrektyw i decyzje dotyczących problematyki azbestowej
– Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl:

Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE
L 196 z 16.08.1967, str. 1; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t.  1, str. 27).
Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.
Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t.  8, str. 269).
Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu
pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t.  1, str. 349).
Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia
minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust.
1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245, z 26.08.1992, str. 6, Dz. Urz.
WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t.  2, str. 71).
Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób
młodych (Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str.12, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t.  2, str. 213).
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Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.  4, str. 228).
Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do
dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27, Dz.Urz. WE
L 218 z 23.08.2007, str. 25; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz.  15,
t.  7, str. 314).
Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.
Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
roz. 15, t.  7, str. 359).
Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na
działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)
(Dz.Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 50; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t.  5, str. 35).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190, z 12.07.2006, str. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. WE L 396, z 30.12.2006,
str. 1 oraz sprostowanie w Dz. Urz. WE L 136, z 29.05.2007, str. 3).
Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L312
z 22.11.2008, str. 3).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 330, z 16.12.2009,
str. 28.).
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1907/2006/WE).
n

Inne dyrektywy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa).
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Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych, zmieniona Dyrektywą Rady 94/31/WE i rozporządzeniem 166/2006.
Dyrektywa 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów,
zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1882/2003.
Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania
(usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).
n 	Akty

prawne związane bezpośrednio z azbestem
w ujęciu historycznym

Dz.U. 2013 Nr 0 poz.  25 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru
wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2011 Nr 8 poz.  31 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
Dz.U. 2010 Nr 162 poz.  1089 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
M.P. 2010 Nr 33 poz.  481 – Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia
2010 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”
M.P. 2009 Nr 50 poz.  735 – Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009–2032”
Dz.U. 2009 Nr 20 poz.  106 – Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 Nr 200 poz.  1235 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
Dz.U. 2008 Nr 164 poz.  1027 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2005 Nr 260 poz.  2181 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Dz.U. 2005 Nr 216 poz.  1824 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
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Dz.U. 2005 Nr 189 poz.  1603 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy
azbeście
Dz.U. 2005 Nr 131 poz.  1100 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca
2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób
zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2005 Nr 13 poz.  109 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia
2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była
lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji
Dz.U. 2005 Nr 10 poz.  72 – Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2004 Nr 210 poz.  2135 – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 Nr 185 poz.  1920 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia
2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2004 Nr 183 poz.  1896 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia
2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych
w zakładach, które stosowały azbest w produkcji
Dz.U. 2004 Nr 131 poz.  1406 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów
zawierających włókna azbestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 Nr 71 poz.  649 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2004 Nr 10 poz.  83 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów
zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny
Dz.U. 2004 Nr 3 poz.  20 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2003 Nr 192 poz.  1876 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
Dz.U. 2003 Nr 163 poz.  1584 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Dz.U. 2003 Nr 110 poz.  1057
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji
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Dz.U. 2003 Nr 65 poz.  596 – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2003 Nr 5 poz.  50 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia
2002 r. w sprawie dopuszczenia w 2003 r. wyrobów zawierających azbest do
produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny
Dz.U. 2002 Nr 1 poz.  11 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia
2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do
produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 Nr 154 poz.  1793 – Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.
Dz.U. 2001 Nr 100 poz.  1085 – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 Nr 88 poz.  963 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.
Dz.U. 2001 Nr 87 poz.  957 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających
z procesów technologicznych i operacji technicznych.
Dz.U. 2001 Nr 10 poz.  77 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia
2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do
produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Dz.U. 2000 Nr 88 poz.  986 – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Dz.U. 2000 Nr 15 poz.  188 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego
2000 r. w sprawie dopuszczenia w 2000 r. wyrobów zawierających azbest do
produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Dz.U. 1999 Nr 92 poz.  1061 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, oraz sposobu jej wypełnienia i aktualizacji.
Dz.U. 1999 Nr 25 poz.  222 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego
1999 r. w sprawie dopuszczenia w 1999 r. wyrobów zawierających azbest do
produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Dz.U. 1998 Nr 165 poz.  1200 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1998 Nr 156 poz.  1018 – Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
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Dz.U. 1998 Nr 138 poz.  895 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków
usuwania wyrobów zawierających azbest.
Dz.U. 1998 Nr 45 poz.  280 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
Dz.U. 1998 Nr 44 poz.  268 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca
1998 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji
lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
Dz.U. 1997 Nr 101 poz.  628 – Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
M.P. 1997 Nr 38 poz.  373 – Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki.
Dz.U. 1985 Nr 37 poz.  176 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r.
w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych
w kontakcie z pyłem azbestu.
Dz.U. 1982 Nr 34 poz.  224 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września
1982 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w punktach przeładunkowych przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” i w portach rzecznych żeglugi śródlądowej przy przeładunku siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów, azbestu, rud metali oraz zboża.
M.P. 1970 Nr 27 poz.  229 – Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 sierpnia 1970 r. w sprawie określenia stanowisk pracy w przemyśle włókienniczym oraz w przemyśle azbestowym
objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
M.P. 1951 Nr 67 poz.  881 – Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do skupu zużytej galanterii azbestowej i innych zużytych wyrobów
z azbestu.
n

Źródła internetowe

Asbestos Essentials, http://www.oracleasbestos.com/wp-content/uploads/2011/09/
hsg210-asbestos-esstentials.pdf
Baza azbestowa, http://www.bazaazbestowa.gov.pl
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej, http://bc.pollub.pl/Content/348
ElteGPS, http://www.eltegps.pl
EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
Geoportal, http://geoportal.gov.pl
Geoportal2, http://www.geoportal2.pl
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GUS – formularze, http://form.stat.gov.pl/
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Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia
i sodu. Właściwości azbestu takie jak: duża odporność na wysokie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników
chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany w budownictwie, energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym.
W Polsce ponad 90% wyrobów zawierających azbest stanowią płyty
azbestowo-cementowe (faliste i płaskie). Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zakazano wprowadzania
na obszar kraju azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Wstępna inwentaryzacja ilości wyrobów zawierających azbest wskazuje,
że województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem
ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych
(ponad 900 tys. ton). Duży wpływ na ilość tych wyrobów może mieć fakt,
że na obszarze województwa lubelskiego funkcjonowały 4 zakłady przemysłowe wykorzystujące do produkcji swych wyrobów azbest.
W dniu 14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Zgodnie z jego zapisami proces usuwania wyrobów zawierających azbest,
powinien być zakończony w 2032 r.
W tych warunkach w roku 2008 z inicjatywy władz samorządowych Województwa Lubelskiego, przy istotnym zaangażowaniu Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej, doszło do podpisania Lubelskiego Porozumienia Azbe317
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stowego, na podstawie którego powołano na poziomie województwa swego
rodzaju radę programową, która w zamyśle jej twórców miała w istotny sposób przyczynić się do poprawy zarządzania i zwiększenia efektywności procesu usuwania azbestu.
Sygnatariuszami porozumienia byli Marszałek Województwa Lubelskiego, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Wymiernym efektem tego porozumienia było opracowanie przez interdyscyplinarny zespół Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego na lata 2009–2032.
Wkrótce też rozpoczęło działalność Lubelskie Konsorcjum Naukowe, którego obecnymi uczestnikami są: Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet
Medyczny w Lublinie.
Konsorcjum i jego członkowie zrealizowali szereg przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych
w znacznej mierze z problematyką odpadów niebezpiecznych, w tym w szczególności odpadów i wyrobów zawierających azbest. Realizowane przedsięwzięcia korzystały m.in. ze wsparcia Ministerstwa Gospodarki w ramach organizowanych corocznie konkursów oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wynikiem tych działań jest szereg publikacji, w tym monografie naukowe, prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, artykuły w indeksowanych czasopismach oraz wystąpienia i referaty prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
Dzięki skutecznej współpracy z otoczeniem gospodarczym zespół badawczy Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej opracował projekt rozwojowy „Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na
składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski
wschodniej” i w wyniku dwuetapowego konkursu uzyskał na jego realizację
środki finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (numer projektu – NR 110073 10).
Projekt realizowany był w okresie od 1 grudnia 2010 roku do 30 listopada 2013 roku przez 5 zespołów ekspertów z 5 wyższych uczelni w Polsce:
Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W początkowej fazie realizacji projektu brali również udział
eksperci Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
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Celem projektu było zwiększenie efektywności działań prowadzących
do oczyszczenia terenu Polski wschodniej z azbestu poprzez kompleksowe
rozwiązania obejmujące koordynację komplementarnych działań, począwszy
od miejsca występowania azbestu (punktu azbestowego), przez miejsca pośrednie (tymczasowe punkty składowania), aż do miejsca jego ostatecznego
unieszkodliwienia na składowiskach podziemnych. Nadrzędnym celem strategicznym projektu było opracowanie skutecznych narzędzi służących wypełnieniu zobowiązań nałożonych przez przepisy UE w zakresie usuwania azbestu z terytorium Polski do roku 2032. Założono również, że realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia i ochronę zdrowia ludności oraz
przyniesie istotne korzyści w sferze społecznej, ekonomicznej i ekologicznej.
Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych to połączenie procesów, procedur i praktyk działania,
które przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań w osiąganiu celów
wynikających z przyjętej strategii, niż podejście poprzez oddzielne systemy.
Kompleksowość proponowanego systemu zarządzania polega na włączeniu do
niego rozwiązań i działań (podsystemów) dotyczących następujących obszarów:
a) prawa (legalności zaproponowanych rozwiązań, ale i propozycji zniesienia barier prawnych, które w przyszłości mogłyby stanowić przeszkodę
dla efektywnego i bezpiecznego składowania materiałów niebezpiecznych w kopalniach głębinowych),
b) zarządzania (w szczególności z zakresu logistyki, zarządzania projektami, badań operacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu),
c) środowiska naturalnego (opracowane rozwiązania będę miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż ideą projektu jest zaplanowanie procesu unieszkodliwiania azbestu poprzez bezpieczne składowanie
w wyeksploatowanych wyrobiskach górniczych),
d) technologii informacyjno-komunikacyjnych (obszar działań obejmuje zagadnienia wspomagania informatycznego systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu oraz upublicznienia informacji i wiedzy odnośnie
stanu depozytów azbestowych),
e) środowiska pracy (zaplanowanie bezpiecznego system transportu i magazynowania, który nie oddziałuje negatywnie na zdrowie ludzi),
f) polityki regionalnej (w szczególności zastosowanie podejścia sieciowego dla zarządzania strategicznego w regionach i uwzględnienie kluczowej roli czynników społecznych dla realizacji projektowanego
przedsięwzięcia).
Dzięki współpracy specjalistów z wielu dyscyplin i grup zawodowych (chemicy, górnicy, prawnicy, ekonomiści, mechanicy, ekolodzy, lekarze,
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informatycy), a przede wszystkim specjalistów zajmujących się zarządzaniem,
udało się osiągnąć cele założone w projekcie, spojrzeć na zagadnienie w wieloaspektowym ujęciu osiągając przez to efekt synergii.
Efekty prowadzonych badań i analiz zostały zaprezentowane w następujących monografiach:
— E. Bojar (red.), Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Polski wschodniej. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
„Dom Organizatora”, Toruń, 2013.
— A. Kuczumow, J. Nowak, Azbest – właściwości, utylizacja. Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013.
— B. Wit, Technologie informacyjno-komunikacyjne – założenia oprogramowania. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu
systemowym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom
Organizatora”, Toruń, 2013.
— B. Wit, D. Kuś, M. Malendowski, System informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013.
— K. Czarnocki, E. Czarnocka, J. Nowak, Ekspozycja i ryzyko w systemie
monitoringu. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013.
— K. Czarnocki, M. Opielak, Technologia składowania podziemnego. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013.
— E. Bojar, J. Stachowicz, J. Machnik-Słomka, M. Bojar, Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej. Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, 2013.

